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شهردار اصفهان:
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و تامین مصالح ندارد
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نماینده فالورجان 
تصادف کرد

6

»نهنگ عنبر ۲«؛ رکورددار 
فروش در اصفهان

4

 احداث مجتمع تولید آهک 
در چهارمحال و بختیاری 

7

کشف ۱۰ هزار نخ سیگار قاچاق 
در اصفهان

8

11

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هدف حمله های سایبری 
قرار گرفت، اما فعالیت های مراكز درماني وابسته به این 

دانشگاه بدون مشكل ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــكی اصفهان 
گفت: این حمله ســایبري كه با كمک بدافزار معروف 
به WannaCry انجام شد بیشــتر سازمان ها و مراكز 
درماني را مورد هــدف قرار داده بــود و برخي از مراكز 

دانشگاه علوم پزشكي نیز از این حمله در امان نبوده اند.
 كیانوش جهان پور ادامــه داد: در حال حاضر وضعیت 
واحدهــاي انفورماتیک در بیمارســتان های تابعه این 
دانشگاه عادي اســت و اقدامات الزم براي جلوگیري از 
نفوذ این بدافزار به سایر سیستم ها با كمک پلیس فتاي 

اصفهان صورت گرفته است.
وي افــزود: تمام همكاران حوزه ســامت بــا توجه به 
گســتردگي این حمله باید از آخرین نســخه سیستم 
 عامل ویندوز استفاده كرده و اطاعات الزم در خصوص 
آنتــي ویروس ها و آخریــن تغییرات سیســتم عامل 
 ویندوز را از كانال تلگرام دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

دریافت كنند.

ادامه درصفحه 8

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
هدف حمله سایبری

ایسنا: بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خود با 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه شما در مصاحبه ای اعام كرده 
بودید كه آماده مذاكره با عربستان هستیم ولی دولت ریاض باید از اقدامات مخرب 
خود در منطقه دست بردارد، گفت: ما خواهان تنش نیستیم؛ به دنبال افزایش تنش با 
این كشور هم نیستیم و همان طور كه پیش از این گفته بودم، ما آمادگی گفت وگو را 

داریم. امیدواریم كه  آنها متوجه اشتباهات خود شده و در راستای... 
ادامه در صفحه  2

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد:

  ایران به دنبال افزایش تنش
با عربستان نیست

11

با  تمام قلبم و عشــقم بــه زاینده رود و مــردم نصف جهــان آمده ام 
 و باالتریــن رأی  در طــول انتخابات گذشــته  را از مــردم نصف جهان  
می خواهم چــون با تمام وجــودم در همــه زمینه ها بــه نصف جهان 
خدمت  خواهم کرد و خاک خشــک لبــان  زاینــده رود را روز دوم عید 
نوروز برداشــتم و در آپارتمان  نگهداری نمودم در صورتی  که آب زاینده 
رود را بستند ســریعا از گلزار شــهدای اصفهان و  تمام گلزار شهداهای  
 اصفهان - تهــران به نزد مقــام عظمــای والیت خواهم رفــت اجازه
 نمی دهم که لبخند  برلبان زاینده رود و مردم عزیزم خشک شود. در روز 25 
آبان  1361،   370 شهید پرپر  عزیز روی دستان مردم اصفهان تشیع شد.                                             

 نگاه به اصفهان              نگاه ملی 

جانشین فرمانده انتظامي استان خبر داد:

 آمادگی پلیس اصفهان برای اجرای 
بزرگ ترین رزمایش امنیتی کشور 

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۶۴ درصدی ساخت مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای

11
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انتقاد صریح ناطق نوری از بداخالقی  در مناظره ها 
 رییس دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری گفت: متاسفانه بد اخالقی ها و بی انضباطی هایی 
را در مناظرات شاهد بودیم که ریشه در بدعت ها و میراث های زشت به جا مانده از دوره های 

قبل داشته و حکایت از آسیب هایی جدی در حوزه فرهنگ جامعه دارند.

اخبار کوتاه

تارنمای المانیتور به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا، خبر داد که 
تمدید تعلیق تحریم های هســته ای ایران روز 17 مه )27 اردیبهشت( 
درست یک روز پیش از ســفر دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به 

عربستان، اسرائیل، ایتالیا و بروکسل اعالم خواهد شد.
این مقام که المانیتور نامی از او نبرده اســت، گفت: ما در حال بازبینی 

برجام هستیم اما در عین حال به تعهداتمان پایبند خواهیم ماند.
به نوشته المانیتور، مقام وزارت دفاع افزود: »دولت ترامپ تصریح کرده 
تا زمانی که بازبینی برجام به پایان نرسیده است به برجام پایبند خواهد 

ماند.«
تعلیق بخشی از تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران تا 180 روز پس از 
تصویب به قوت خود باقی خواهد بود. اما تعلیق بخش دیگری از تحریم ها 
که تا 120 روز توســط دولت اوباما تصویب شده بود، این هفته منقضی 

می شود و دولت جدید باید درخصوص آن تصمیم گیری کند.

معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری، در پست توئیتری خود خطاب 
به جلیلی نوشــت: برجام، چه خوب باشــد چه بد، دو دشــمن دارد: 
ترامپ و شــما. به گزارش خبرآنالین، ابوطالبی معاون سیاسی دفتر 
ریاست جمهوری، در واکنش به اظهارات جلیلی در توئیتر نوشت: برجام، 
چه خوب باشد چه بد، دو دشــمن دارد: ترامپ و شما. تفاوت درعدم 
صداقت با مردم اســت: ترامپ می خواهدآن را پاره کند و جنابعالی از 

ترس عدم رای مردم، اجرا!
 ســعید جلیلــی طــی ســال هــای گذشــته از منتقــدان جدی 
 برجــام بــوده اســت. جلیلــی پیــش از روی کارآمــدن روحانی و 
در دولت احمدی نژاد، مســئول پرونده هسته ای کشــورمان و دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی بود و دکتر والیتــی در مناظرات دور قبلی 
ریاست جمهوری، وی را به فلسفه خوانی در جلسات مذاکرات هسته ای 

متهم کرد!

المانیتور: 

آمریکا تعلیق تحریم های 
ایران را تمدید می کند

پاسخ ابوطالبی به سعید جلیلی:

 برجام دو دشمن 
دارد: ترامپ و شما!

سیاست خارجه

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو 
با شبکه المیادین، درباره اســتقرار نیروهای نظامی 
خارجی در جنوب سوریه گفت: هرگونه اقدام نظامی 
خارجی در منطقه، همــان گونه که پیش از این ثابت 

شده، محکوم به شکست است.
شبکه المیادین پیش از این، از رصد تحرکات نظامی 
گسترده ای در جنوب ســوریه خبر داد که از نزدیک 
شدن به ســاعت صفِر آغاز عملیات نیروهای خارجی 
 ضد ســوریه در مرزهای این کشــور با اردن حکایت 

دارد. 
بر پایه این گزارش، نیروهای آمریکایی، انگلیســی و 
اردن در مرزهای استان السویداء و درعا مستقر شده اند 
و حضور این نیروها، در تپه شــهاب، گذرگاه نصیب، 

منطقه الرمثا و خربه عواد رصد شده است.
2300 تن از این نیروها را گردان تانک های سنگین 
انگلیسی از نوع »چلنجر« و شماری بالگرد »کبرا« و 

»بلک هوک« همراهی می کند. 
عالوه بر این، 4000 تن از عناصر مسلحی که در اردن 
آموزش دیده اند و در منطقــه التنف داخل مرزهای 
سوریه مســتقر هســتند نیز این نیروها را همراهی 

می کنند.

میزان: رییس ستاد انتخابات کشور گفت: میزان شکایات 
رسیده نســبت به دوره های قبل یک سوم شده است و 
برخی از آنها شــبهه ای را مطرح می کند مبنی بر اینکه 
ممکن است سامانه انتخابات را هک کنند؛ درصورتی که 
بنا داریم رای دادن با اصل شناسنامه و شماره ملی انجام 
شود و رای ها طبق قانون به طور دستی شمارش شوند 
 که این روند، احتمال بروز هر گونه مشــکلی را از بین 

می برد. 
علی اصغر احمدی اظهــار کرد:  در آمریــکا به دنبال 
فرصتی هستند تا باعث کاهش مشــارکت مردمی در 
انتخابات وایجاد اختالف درا ین رویداد بزرگ باشند و در 
این راستا منافقان، صهیونیست ها و عوامل ضد انقالب 

نیز به آنها یاری می رسانند. 
رییس ســتاد انتخابات کشور یادآور شــد: مردم ایران 
روز 29 اردیبهشــت ماه با حضورپرشــور خود درپای 

صندوق های رای، با مردم دنیا حرف می زنند. 
احمدی عنوان کرد: از 56 میلیون نفر واجد شرایطی که 
می توانند رای دهند هم اکنون طبق آمارها 57 درصد 
میل به مشــارکت در انتخابات دارنــد و در مدت زمان 
باقی مانده تا برگزاری انتخابات، این تعداد بیشــتر نیز 

خواهد شد.

واکنش  ظریف  به  اردوکشی نظامی در مرز سوریه؛

اقدام نظامی خارجی در 
منطقه، محکوم به شکست است

رییس ستاد انتخابات کشور:

شکایات،نسبت به دوره های قبل 
انتخابات یک سوم شده است

جمالی نوبندگانی:

دستبند الکترونیک برای همه 
حجاج است

حاجی: 

روحانی در دور اول انتخابات 
پیروز می شود

عضو هیئت رییسه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در مجلس شورای اســالمی، در خصوص سفر 
حجاج ایرانی به عربســتان اظهار داشــت: کمیسیون 
امنیت ملی موضوع حج را در دو جلسه غیر علنی و علنی 
با مسئوالن از جمله قاضی عسگر و رییس سازمان حج و 
زیارت بررسی کردیم.  وی گفت: به این جهت عربستان در 
خصوص رفتار مناسب در فرودگاه و امکان استقرار حجاج 
ایرانی تضمین هایی داد و تامین بهداشت و درمان حجاج 
را پذیرفت و البته ایران نیز پذیرفت که حجاج در امکان 
روباز، مراسم دعای کمیل نداشته باشند؛ چرا که داعش 
تهدید کرده است اگر دعای کمیل در فضای باز خوانده 
شود آسیب وارد کند، بنابراین فعال توافق شد که برای 
امنیت حجاج این مراسم در اماکن سر بسته انجام شود.
جمالی نوبندگانی درباره دستبندهای الکترونیکی اظهار 
داشت: این موضوع تنها خاص حجاج ایرانی نیست؛ این 
شرط عربستان برای همه زوار است بنابراین دلیلی برای 
اینکه با این شرط موافقت نکنیم وجود ندارد؛ اما در عوض 
مواضع تند عربستان در مقابل حجاج ایرانی تغییر کرد و 

بسیاری از شروط ما پذیرفته شد.

مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت اصالحات 
درخصوص آخرین وضعیت حســن روحانی در سراسر 
کشور گفت: ماشین اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی، 
دیپلماسی و... به مســیر اصلی خود بازگشته و در حال 
حرکت است. او با بیان اینکه آقای روحانی توانسته است 
کشور را از وضعیت فوق العاده به حالت عادی تبدیل کند، 
اظهار داشت: مردم بی تردید متوقف کردن ماشین کشور 
را به مصلحت نمی دانند و این ماشین با رای قاطع مردم به 
روحانی در 29 اردیبهشت، به مسیر خود ادامه می دهد. 

این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه مسیر حمایت 
از آقای روحانی رو به جلو بوده و وضعیت مناسب است، 
تصریح کرد: برآورد من این اســت که آقای روحانی در 
همان دور اول با رای بسیار بیشتری از سال 92، مجددا 
به عنوان رییس جمهوری اسالمی ایران برگزیده خواهند 
شــد. حاجی در مورد اینکه هفته گذشته به ستادهای 
آقای روحانی در قیطریه و تجریش حمله شد خاطرنشان 
کرد: ما مطمئن نیستیم چه کسانی این حمالت را انجام 
داده اند. ما تالش می کنیم این افراد را شناسایی کنیم و از 

تکرار این حمالت جلوگیری شود.

بین الملل

اردوغان به رییس جمهور آمریــکا اعالم کرد که مقامات 
منصوب باراک اوباما که در دولت جدید آمریکا حضور دارند، 
ســعی در تاثیرگذاری در تصمیمات دونالد ترامپ درباره 
موضوع سوریه دارند. وی افزود: گفتن این مطلب که ترکیه 
با داعش مبارزه نکرده، خیانت به این کشــور و تهمتی از 
سوی اوباماست و ترامپ نیز در زمان روی کار آمدن با چنین 
برداشت اشتباهی روبه رو شد. اردوغان افزود: افرادی از سوی 
اوباما در رده های پایین دولت آمریکا وجود دارند که ترامپ 
بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی آنها، وضعیت سوریه و 

عراق را بررسی می کند.

یکی از رهبران ملی حزب عربی سوسیالیستی بعث سوریه، 
از انحالل قطعی و نهایی این حزب و تشکیل شورای ملی 
در این کشور خبر داد. به گزارش رای الیوم، در کنفرانس 
ملی روز یکشنبه حزب عربی سوسیالیستی بعث حاکم بر 
سوریه که با حضور فرماندهان ملی کشورهای عضو برگزار 
شد، انحالل قطعی این حزب مطرح و تصویب شد. به گفته 
این منبع، اعضای 8 کشور عربی این حزب پس از مناقشه 
بسیار در این کنفرانس، به انحالل قطعی و نهایی و استعفای 

تمامی اعضا از منصب های خود رای دادند.

العالم: آمریکا به چین هشدار داده بود که حضور کره شمالی 
در نشست »جاده ابریشم« جدید چین، می تواند حضور 
دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و بر بزرگ ترین رویداد 

دیپلماتیک چین در سال 2017 سایه افکند.
به گزارش شبکه روسیاالیوم، مشــارکت کره شمالی در 
بزرگ ترین رویداد دیپلوماتیک در چین تعجب آور است؛ 
به ویژه پس از آنکه دولت پیونگ یانگ در اوایل یکشنبه 
گذشته )14 می( یک موشک بالستیک دیگر را آزمایش 
کرد. در حالی که مطالبات بین المللی برای محدود کردن 

برنامه هسته ای این کشور همچنان ادامه دارد.
براســاس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، »کیم 
یونگ جیه« وزیر روابط اقتصادی و خارجی چین در رأس 
هیئتی وارد پکن شــد. این خبرگزاری به جزئیات بیشتر 

دراین خصوص اشاره ای نکرد.

قاســمی ادامه داد: گفت وگو و تفاهم با هر کشوری به معنی 
تایید رفتارها یا همه رفتارهای آن کشور نیست. عربستان نیز 
دچار اشتباهات استراتژیکی بخصوص در منطقه شده است 

و باید آنها را جبران کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد تصمیم ترکیه جهت 
کشیدن دیوار بین مرز ایران و ترکیه در راستای جلوگیری 
از ورود عناصر پ.ک.ک به خاک این کشور، گفت: مقامات 
ترکیه ما را در جریان ایده خود قرار دادند، البته این دیوار در 
نقطه صفر مرزی نیست بلکه در عمق خاک ترکیه قرار است 

احداث شود و با نقطه صفر مرزی فاصله دارد.
قاسمی ادامه داد: ما از هر اقدامی که بتواند به حفظ ثبات و 

امنیت در مرزهای دو کشور کمک کند استقبال می کنیم.
این مقام مســئول در وزارت امور خارجه، با تاکید بر اینکه 
وجود ثبات و امنیت در مرزها برای ما مهم است گفت: البته 
تحقق این موضوع نیازمند همکاری دوجانبه اســت و باید 

هردو کشور تالش های الزم را در این ارتباط داشته باشند.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه شــبکه خبری المانیتور اعالم کرد که ترامپ باوجود 

موضع گیری های منفی که علیه ایران داشــته، بحث تعلیق 
تحریم های هسته ای علیه ایران را در دو روز  آینده به مانند 
رییس جمهور قبلی این کشور امضا خواهد کرد، خاطرنشان 
ســاخت: در مورد آینده نمی توانیم قضاوت کنیم. باید صبر 
 کنیم ببینیم چه خواهد شــد و بعــد از آن صحبت خواهیم 

کرد.
خبرنگاری به صحبت های اخیر رییس جمهور اشــاره کرد 
که اعالم کــرده در صورت تداوم دولت، تالش خواهد شــد 
تحریم های غیرهســته ای نیز علیه ایران برداشته شود. این 
خبرنگار از ســخنگوی وزارت امور خارجه پرســید که آیا 
چشم اندازی در این ارتباط وجود دارد که وی در پاسخ گفت: 
این ایده جدیدی اســت که در ادامه مباحثات قبلی مطرح 
شده، کار دشواری است و آقای رییس جمهور نیز گفتند در 

این راستا تالش می کنیم.
خبرنگاری در این نشست که به مدت یک ساعت ادامه داشت، 
خطاب به سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سوالی به من 
ابالغ شده که از شما بپرسم، برخی معتقدند سفر روز گذشته 
ظریف به اصفهان به همراه آقای روحانی انتخاباتی بوده است 

که سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدا در پاسخ خطاب به 
این خبرنگار گفت: ولی چیزی درباره پاسخ به این سوال به 

من ابالغ نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه سفر آقای ظریف 
به شهر خودشان یک سفر شخصی است و از دیروز صبح از 
هیئت دولت در این ارتباط مرخصی گرفتــه بودند، افزود:  
هزینه این سفر را خود ایشــان پرداخت کرده بودند. ایشان 
را در سفرهایشــان محافظینی همراهی می کنند که به طور 
معمول هزینه های آنها بر عهده دستگاه های ذی ربط است. 
ولی ایشان خود، روز گذشته هزینه محافظین را نیز پرداخت 
کردند که شــائبه ای وجود نداشته باشــد. ایشان به احترام 
رییس جمهــور در این ســفر بودند، هیچ گونه ســخنرانی 
نداشتند و هیچ گونه کار حزبی و انتخاباتی انجام ندادند و کار 

خالف قانونی صورت نگرفته است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: دامن زدن به این 
مسئله و طرح این گونه مســائل، بی اخالقی است. در مورد 
معاون آقای ظریف )تخت روانچی( نیز مباحثی مطرح شد؛ 
ما بررسی کردیم و متوجه شدیم که کار خالف قانونی انجام 

نشده است.
در ادامه این نشســت، خبرنگاری به سفر آتی دونالد ترامپ 
به عربستان و برگزاری اجالس ریاض با حضور وی و برخی 
دیگر از مقامات کشورهای عربی و اسالمی اشاره کرد و نظر 
سخنگوی وزارت امور خارجه را در ارتباط با اجالس ریاض 
جویا شــد که قاسمی در پاســخ گفت: به طور کلی اجالس 
ریاض مسئله جدیدی نیست. از این نوع اجالس ها در گذشته 
نیز برگزار شده؛ البته در شرایط فعلی مسائلی در ارتباط با این 
اجالس مطرح است که باعث می شود حساسیت بیشتری در 

مورد این اجالس ایجاد شود.
وی با اعتقاد بر اینکه این نشســت و اقدامات را می توان در 
ادامه سیاست ها و توطئه های صهیونیست ها در منطقه عنوان 
کرد،  افزود: عربستان با توجه به نزدیکی به صهیونیست ها با 
این اقدامات می خواهد روی واقعیت ها سرپوش بگذارد و با 
بردن نام دیگران، آنها را مسئول وضعیت کنونی در منطقه 

معرفی کند.
وی همچنیــن خطاب به کشــورهای اســالمی در ارتباط 
با اجالس ریــاض گفت: آنهــا باید مواظب باشــند که این 
نوع حرکت هــا باعث نفاق و دودســتگی در جهان اســالم 
نشــود. کشــورهای اســالمی باید با این گونــه اقدامات با 
هوشــیاری برخورد کنند و اجازه ندهند صهیونیســت ها 
 تحت چنین عناوینی شکاف بیشتری در جهان اسالم ایجاد 

کنند.

ایسنا: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه شما روز گذشته در مصاحبه ای اعالم کرده بودید که آماده مذاکره با عربستان هستیم ولی دولت ریاض 
باید از اقدامات مخرب خود در منطقه دست بردارد، گفت: ما خواهان تنش نیستیم؛ به دنبال افزایش تنش با این کشور 
هم نیستیم و همان طور که پیش از این گفته بودم، ما آمادگی گفت وگو را داریم. امیدواریم که  آنها متوجه اشتباهات خود 

شده و در راستای جبران خطاهای گذشته اقدام کنند.

گفت وگو و تفاهم با 
هر کشوری به معنی 
تایید رفتارها یا همه 
رفتارهای آن کشور 

نیست. عربستان 
نیز دچار اشتباهات 

استراتژیکی بخصوص 
در منطقه شده است و 
باید آنها را جبران کند

توصیه اردوغان به ترامپ 
درباره یاران اوباما

 حزب بعث سوریه 
منحل می شود

هشدار آمریکا بابت حضور کره 
شمالی در نشست جاده ابریشم

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد:

 ایران به دنبال افزایش تنش با عربستان نیست

یادداشت

معاون وزیر دفاع کشورمان با وزیر دفاع عراق دیدار و گفت وگو کرد. 
سردار حسین باقری، معاون وزیر دفاع کشورمان، با عرفان الحیالی 
وزیر دفاع عراق دیدار کرد و طرفین در مورد همکاری های مشترک 
در زمینه های مختلف و آزادســازی موصل از گروهک تروریستی 

داعش بحث و تبادل نظر کردند.
معاون وزیر دفاع کشورمان، در پایان پیروزی های اخیر نیروهای 

عراقی در نبرد با تروریست ها را به وزیر دفاع عراق تبریک گفت.

در پی ادعای هفته گذشته فاطمه آلیا )مسئول کمیته زنان ستاد 
یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری( در زمینه مفاد برنامه کاری 
مشــترک معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری با دفتر 
صندوق جمعیت ملل متحد در تهران و ارائه لیســتی از سوی این 
معاونت از زنان مطلقه 20 تا 25 سال به ســازمان ملل به منظور 
اعزام به آنتالیا، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
پیگیری قضائی و شــکایت از اظهارات و ادعاهای سراسر کذب و 
خالف واقع فاطمه آلیا را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
به جریان انداخته ایم و پیگیری های الزم را تا مختومه شــدن این 

پرونده انجام می دهیم.
شــهیندخت موالوردی افزود: ما به طور جدی پیگیر این موضوع 
هستیم و آلیا باید مستندات الزم را برای اثبات ادعای کذب خود به 
دادگاه ارائه دهد. او با اظهارات خود توهین آشکاری به زنان مطلقه 

و سرپرست خانوار کرده است.
وی در ادامه گفت: اینکه یک زن چنین نگاه و تفکری نســبت به 
هم نوعان خود دارد، آن هم کســی که نماینده تفکری اســت که 
ادعاهایشان در مورد حمایت از زنان سرپرست خانوار گوش فلک را 

کر کرده است، جای تاسف بسیار دارد.

افکارنیوز:حسین مرعشــی عضو شــورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان، در نشســت خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه همواره تاکید و شــعار اصالح طلبان، بر ضرورت پایبندی به 
تصمیمات و نظرات شورایعالی بوده و بر این اساس تصمیمات این 
شورا فصل الخطاب قرار می گرفته است؛ چرا با این وجود لیست های 
متعددی از طیف اصالح طلبی برای شوراهای اسالمی شهر و روستا 
معرفی شده است، اظهار داشت: هیچ لیستی از جریان اصالح طلبی 
بیرون نیامده اســت و تنها در فضاهای مجازی، کانال ها و گروه ها 
لیست هایی با عنوان اصالح طلبی معرفی شده است که اساسا آنها 

را تکذیب می کنیم.
وی افزود: شــورای هماهنگی اصالحات هیچ لیستی بیرون نداده 
است و ما حتما افرادی را که لیستی با عناوین جریان اصالح طلبی 

ارائه کرده اند، به لحاظ حقوقی تعقیب می کنیم.
عضو شورایعالی سیاســت گذاری اصالح طلبان، همچنین تصریح 
کرد: از جبهه اصالحات تنها یک لیست معرفی شده و آن هم لیست 

شورای عالی اصالح طلبان است.
مرعشی ادامه داد: اگر کسی بخواهد لیستی ارائه دهد، باید جداگانه 
و با اسم خودش باشد، یعنی اسمی برای لیست خود انتخاب کند، نه 

اینکه به عنوان اصالح طلب خود را معرفی کند.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مردم می توانند لیست ما را بپذیرند 

یا انتخاب نکنند، اما وحدت مان را از هر چیزی مهم تر می دانیم.

عکس روز

فرش قرمز گران قیمت برای عبور 
وزیر در بیابان!

دیدار معاون وزیر دفاع با وزیر 
دفاع عراق

 معاونت زنان ریاست جمهوری 
از فاطمه آلیا شکایت کرد

مرعشی لیست شورای هماهنگی 
اصالحات را تکذیب کرد

در حالیکه مصر از بحران اقتصادی رنــج می برد، پهن کردن فرش 
قرمز گرانقیمت برای عبور وزیر آثار باستانی در منطقه ای بیابانی، 

خشم مردم این کشور را برانگیخت.

محمد باقر قالیباف در بیانیه ای ضمن حمایت از سید ابراهیم رییسی از 
انتخابات انصراف داد.

قالیباف در بخشی از بیانیه خود آورده است: ...آنچه که در این مقطع 
اهمیت دارد و حیاتی است، حفظ منافع مردم، کشور و انقالب است و 
اکنون که این آرمان بزرگ، جز با تغییر وضع موجود محقق نمی شود، 
باید به منظور وحدت در جبهه  انقالب، تصمیمی اساسی و خطیر گرفت. 
لذا برای حفظ این آرمان بزرگ، از همــه  حامیان مردمی خویش در 
سراسر کشور می خواهم، که تمام ظرفیت و حمایت خود را برای موفقیت 
برادر ارجمندمان حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رییسی و به 
بار نشستن دولت کار و کرامت برای خدمت به مردم قرار دهند و از همه 
مردمی که در این مدت به تشکیل دولت مردم دل بسته بودند و از همه 
حامیان مردمی و یاران بی ادعای خودم، که بی هیچ چشمداشتی و با 
تمام وجود، در جهت تحقق آرمان های انقالب تالش کرده اند، تشکر و 
قدردانی می کنم.انتظار ما و مردم بر این است که این تصمیم، زمینه ساز 
آغاز دورانی جدید برای یک تحول اقتصادی باشد که با قطع دست 4 
درصدی ها از اقتصاد، منتج به ایجاد اشتغال جوانان برومند این سرزمین 
و حمایت از مستضعفین و محرومان در ایران سربلندمان گردد. مبارزه 
تازه آغاز شده است و تا ریشه کنی کامل فساد و ناکارآمدی، باید جان و 

آبروی خود را نیز بی چشمداشت فدا کرد.

قالیباف:

از حامیانم می خواهم که از رییسی 
حمایت کنند

انتخابات

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2138 | May 16,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



وصل دوباره یارانه نقدی خانوار های حذف شده غیر قانونی است
حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی واریز یارانه نقدی 

خانوارهای حذف شده را در آستانه انتخابات غیرقانونی دانست.

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان گفت: دوره آموزشی 
اجرای CIPP در پروژه نوســازی شــبکه فاضالب اصفهان با حضور 
کارشناســان و متخصصان آلمانی در شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان برگزار شد.
حسن غالمی به اهمیت بازسازی و نوســازی شبکه فاضالب استان 
اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: طول شبکه فاضالب شهر اصفهان 
حدود ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتراست که قدمت بیش از ۴۰۰ سال از عمر 
شبکه فاضالب اصفهان  باعث شده درحال حاضر حدود ۱۵۰۰ کیلومتر 
از طول این شبکه نیاز به بازسازی و نوسازی داشته باشد. این درحالی 
است که بخش هایی از شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان باید حتما 
مورد بازسازی قرار گیرد؛  چرا که فرسودگی در بخشی از شبکه فاضالب 
اصفهان به حدی زیاد است که تنها از طریق نوسازی می توان آن قسمت 

از شبکه را وارد مدار بهره برداری قرار داد.
وی به روش های بازسازی شبکه فاضالب اشاره و تصریح کرد: هم اکنون 
روش های متنوعی در دنیا پیرامون نوسازی شبکه فاضالب در دنیا وجود 
دارد. درحالی که شرکت آبفای استان اصفهان به منظور نوسازی شبکه 
فرسوده فاضالب شهر اصفهان درنظر دارد از روش CIPP استفاده کند 

که یکی از روش های نوین بازسازی شبکه فاضالب در دنیاست.

در شهر

کافه اقتصاد

سرپرست واحد خوردگی شرکت خطوط لوله ومخابرات 
نفت ایران منطقــه اصفهان گفت: با تــالش کارکنان 
واحدهای مهندسی خوردگی، تعمیرات خط، ترابری، 
بازرســی فنی و ایمنی منطقه اصفهان عملیات ترمیم 
دارای خوردگــی به طول هــزار و 8۳۵ متــر و حجم 
خاک برداری ۱9 هزار و ۱۱۰ مترمکعب در یک ســا ل 

اجرا شده است.
رحمت ا... مصبــاح افزود: همچنین پوشــش خطوط 
لوله به طول هزار و ۷۳2 متر در 82 محدوده به همراه 
خاکریزی بیش از دو هــزار متر طول با حجم 2۱ هزارو 

۷9۰ متر مکعب اجرا شده است.
وی با اشاره به زیر ســازی و اعمال پوشش مناسب در 
مســیر خط مارون- اصفهان در برخی از مراکز انتقال 
نفت گفت: پوشش لوله های مربوط به سامانه سوخت، 
خنک کننده و تخلیه گاز توربین های سوالر و لوله های 
منیفولد مرکز انتقال نفت شــماره یک، پوشش کامل 
جامد اپوکسی روی ســطوح خارجی ولو ۳۰ اینچ واقع 
در کیلومتر 229 از دیگر مراحل اجرای این طرح است.

سرپرست واحد خوردگی شرکت خطوط لوله ومخابرات 
نفت ایران منطقه اصفهان افــزود: این واحد همچنین 
همســو با خط مشی شــرکت، حفاظت از تاسیسات و 
جلوگیری از اتالف منابــع، برنامه هایی از جمله ترمیم 
خوردگی های خارجی خــط مارون برپایــه اولویت، 
الیروبی و رنگ آمیزی مخزن T2 نفت خام مرکز انتقال 

نفت شماره یک را در برنامه امسال دارد.
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایــران منطقه 
اصفهان روزانــه بیش از نیم میلیون بشــکه نفت خام 
را از امیدیه خوزســتان با مســیر ۴۰۰ کیلــو متر به 
اصفهان منتقــل و عالوه بر تامین خوراک پاالیشــگاه 
اصفهان،بخشی از خوراک پاالیشگاه های تهران و تبریز 

را هم تامین می کند.

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان از کشــف تعداد ۳۱ دستگاه کولر 
گازي خارجي قاچاق در بازرســي از یک انبار تخلیــه بار به ارزش یک 

میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال خبر داد. 
سرهنگ ستار خســروي در این رابطه اظهار کرد: در پي کسب خبري 
مبني بر دپو و توزیع کولر گازي خارجي توسط فردي در یکي از انبارهاي 
تخلیه بار اطراف شــهر اصفهان، رســیدگي به موضوع در دستور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهي استان اصفهان قرار گرفت.
وي افزود:پس از انجام تحقیقات الزم و هماهنگي قضائي محل موردنظر 

بازرسي و تعداد ۳۱ دستگاه کولر گازي خارجي قاچاق کشف شد. 
رییس پلیس آگاهي استان اصفهان ارزش برآورد شده این محموله را 
یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در این زمینه یک نفر 
دستگیر که جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شد. 

بزرگ ترین طرح بومی ســازی نورد سرد شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
آماده راه اندازی شد. رییس خطوط آنیلینگ و شست وشوی الکترولیتی 
ناحیه نورد ســرد شــرکت فوالدمبارکه اصفهان گفت : این طرح برای 
دستیابی به اهداف کالن این شــرکت با محوریت بومی سازی و تولید 
هرچه بیشــتر محصوالت ویژه ، همچنین تامین محصوالت موردنیاز 
صنایع خودروسازی و افزایش کمی و کیفی تولید در این واحد اجرا شده 
است. اکبر نادری توجه ویژه به ویژگی های خواص مکانیکی و تمیزی را 
در تولید محصوالت ویژه مهم دانست و افزود:دراین طرح برای رفع نیاز 
بازار و افزایش تولید محصوالت ویژه، ۱6 عدد از پایه های نوع قدیم برای 
عملیات آنیل کالف با پایه های هیدروژنی جایگزین شــد. وی افزود: با 
اجرای این طرح متخصصان داخلی موفق به دستیابی دانش فنی ساخت 

۱6 عدد پایه، ۱2 کوره و شش عدد کولینگ بل هیدروژنی شدند.

 کشف 31 دستگاه 
کولر گازي قاچاق 

اجرای طرح بومی سازی 
نورد سرد فوالد مبارکه

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه دو پروژه بزرگ بخش 
کشاورزی استان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت، گفت: 
در این دو طرح تامین انرژی با استفاده از روش های ابداعی 
و جدید انجام شــده و وزارت جهاد کشاورزی از طرح هایی 
حمایت می کند که باعث حفظ محیط زیست  شود. محمود 
حجتی در سفر به اصفهان و در حاشــیه افتتاح چند طرح 
بزرگ کشاورزی در سطح استان اصفهان اظهار کرد: باید از 
تمامی دست اندرکاران بخش کشاورزی استان تشکر کنم، 
واقعا اتفاقات خوبی در این بخش در حال انجام است و زمینه 

اشتغال جوانان زیادی را فراهم آورده است.
 حجتی تصریح کرد: گلخانه مجتمع ســبز سایوان انرژی، 
موفق شــده با اقدامات خالقانه از سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی اســتفاده کند و در راستای حفظ محیط زیست 
با نصب فیلترهایی به جذب گاز کربنیک می پردازد و آن را 
به عنوان خوراک به گلخانه تزریق می کند که باعث افزایش 

تولید و بهره وری می شود.
حجتی افزود: در گلخانه سبزی و صیفی دانش نهاد آسیا  نیز 
که 2۴ هکتار مساحت دارد، تمام تجهیزات بومی و ساخت 
داخل است و هیچ گونه سم و کود شیمیایی مورد مصرف قرار 
نمی گیرد و در ارتباط با آفات بــه طور کلی بیولوژیک عمل 

می شود و اشتغال زایی خوبی نیز ایجاد شده است.
وی ادامــه داد: طرح توســعه گلخانه ها بــه دالیل مختلف 

همچون اشتغال زایی باال، جذب فارغ التحصیالن کشاورزی 
و بهره وری در مصرف آب و تولید محصوالت ســالم یکی از 
طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی است و اغلب بندهای اقتصاد 

مقاومتی را پوشش می دهد.
وزیر کشــاورزی در ارتباط با توســعه گلخانه ها گفت: در 
این بخش، ســال گذشته ســالی یک هزار و ۵۰۰ هکتار را 
هدف گذاری کرده بودیم که یک هزار و 2۰۰ هکتار عملیاتی 
شد، برای ســال جاری نیز دو هزار و ۵۰۰ هکتار را در نظر 
گرفتیم و با توجه به منابع  و ظرفیت های خوبی که در کشور 

وجود دارد امیدواریم این میزان محقق  شود.

معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشــور گفت: با برنامه ریزی های انجام شــده 
26 طرح تصفیه خانه فاضالب در سراســر کشور که جزو 
 طرح های اقتصاد مقاومتی اســت تا پایان سال جاری به

 بهره برداری می رسد.
علی اصغر قانع در آیین آغاز بهره برداری شبکه جمع آوری، 
انتقال و تصفیه خانه فاضالب شــهر نیاسر کاشان اظهار 
کرد: این تصفیه خانه ها قادر خواهنــد بود بیش از ۴8۰ 
هزار مترمکعب فاضالب های جمع آوری شده را تصفیه و 
دوباره به چرخه تولید بازگردانند. وی اعتبار مورد نیاز برای 
ســرمایه گذاری این طرح ها را افزون بر ۱۱هزار میلیارد 
ریال بیان کرد. به گفته وی هم اکنون شبکه فاضالب در 
بیش از 2۰۰ شهر کشور در حال تکمیل است که تعدادی از 
آنها جزو طرح های اقتصاد مقاومتی است و در سال 96 به 
بهره برداری می رسد. معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور همچنین افزود: در بخش 
آب نیز 6 طرح آبرسانی در شهرهای کشور با سرمایه گذاری 
 ۱8 هزار میلیــارد ریــال از بخش خصوصی امســال به

 بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه بخش عمده طرح های آب و فاضالب کشور 
توسط بخش خصوصی اجرا می شود، ابراز امیدواری کرد تا 
پایان سال جاری در قالب قراردادها، بخش خصوصی افزون 

بر ۱2 هزار میلیارد ریال آورده داشته باشد تا بتواند در حوزه 
تاسیسات آب و فاضالب سرمایه گذاری کند.

قانع با اشــاره به اینکه مجلس شورای اســالمی و دولت 
امسال اعتبار مناسبی برای اجرای آبرسانی به منطقه های 
روستایی تخصیص داده اند، گفت: پیش بینی شده است 
بیش از ۳۰۰ میلیون دالر از منابع حاصل از صندوق توسعه 

ملی نیز برای آبرسانی به روستاها برداشت شود.
برای بهره برداری از نخستین شبکه فاضالب کشور که با 
مشارکت 8۵ درصدی بخش خصوصی در شهر نیاسر اجرا 

شده، 2۵۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه آبفای کشورخبر داد:

بهره برداری از 26تصفیه خانه فاضالب تا پایان سال جاری 

آبفاتوسعه
وزیر جهاد کشاورزی:

تخصیص ارزان ترین تسهیالت برای توسعه گلخانه ها 

توجه بــه کار آفرینی و حــوزه های 
زیر مجموعه آن می تواند نســخه ای 

شفابخش برای شکوفایی اوضاع اقتصادی کشورمان باشد.
 اما یکی از زیرمجموعه های مهم حوزه کارآفرینی، توجه به 
مشاغل خانگی و کار آفرینی های خانگی است که بیشتر افراد 
فعال درآن را زنان خانه دارتشکیل می دهند. حذف بسیاری 
از هزینه های سنگین نظیر خرید یا اجاره بهای فضای کار، 
هزینه ایاب و ذهاب، هزینه های جاری مشاغل خارج از خانه 
و مواردی از این دست سبب می شــود تا مشاغل خانگی در 

صورت توجه و حمایت، به زودی به ثمر و بازدهی برسند. 
مشــاغل در هر مقیاســی قابلیت تعریف دارنــد. یعنی هم 
می توانیم مشاغل را در مقیاس بسیار کوچک یک نفره در یک 
خانوار تعریف کنیم و هم می توان آنها را در قالب پروژه های 
بزرگ ترســیم کرد. در این بین اما الزمه بهره وری، رعایت 
ترکیب مقیاس های مختلف در هر فعالیتی است که به تناسب 
باید شکل بگیرد. مشاغل خانگی نیز جزو پروژه هایی به شمار 
می روند که کاربری باال داشته و کم ســرمایه نیز هستند و 
در آنها امکان انعطاف نیز وجود دارد. این انعطاف نیز کمک 
می کند مشاغل خانگی به سمت کاربری بیشتر و سرمایه بری 

کمتر هدایت شود.
در ابتدا می توان ۳ مزیت را برای مشاغل خانگی متصور بود. 
اول کمینه و حداقل سازی هزینه های تاسیس، دوم کاهش 
هزینه های بهره برداری و سوم افزایش بهره وری و کیفیت 
تولیدات. هزینه ساخت، تاسیس، اسکان و استقرار در مشاغل 
خانگی به شدت پایین اســت و نیاز به هزینه های هنگفت 

ندارد. از سوی دیگر نیز از آنجایی که این مشاغل با انگیزه های 
خودکارفرمایی و سودآوری شــخصی ایجاد می شود، جنبه 
رقابتی موضــوع را باالتر می برد و به همین دلیل مشــاغل 
خانگی به لحاظ افزایش بهــره وری و کیفیت نیز می توانند 

نسبت به مشاغل دیگر مزیت پیدا کنند.
جنبه دیگر از مزایای مشاغل خانگی کاهش هزینه های بهره 
برداری است؛ چراکه این نوع مشاغل بسیاری از هزینه های 
زائد تشریفاتی از قبیل بیمه نیروی کار که جزو هزینه های 
بهره برداری به حســاب می آید را کاهش مــی دهد.اتفاقا 
یکی از مزایای مشــاغل خانگی، عدم نیاز آن به تســهیالت 
هنگفت است؛ بنابراین دست موسســات مالی و پولی برای 
ارائه تســهیالت در این زمینه بازتر و ضریــب عدم وصول 
 یا تعویق افتادن مطالبات در اینگونه مشــاغل بسیار کمتر

 است.
متاسفانه از آنجایی که برنامه ای برای مشاغل خانگی در کشور 
ما اندیشیده نشده و از طرفی دیگر متولی ندارد، این مشاغل 
در وضعیت مناسبی قرار ندارند. در این زمینه وزارتخانه های 
مختلف می بایست در زمینه مشاغل خانگی دستورات الزم را 
به زیربخش های خود صادر کنند. در زمینه مشاغل صنعتی 
و تجاری، وزارت صنعــت و معدن و در خصــوص تولیدات 
کشاورزی باید وزارت جهاد کشــاورزی وارد گود شوند، اما 
متاســفانه وزارتخانه های تخصصی در این ماجراها دخل و 
تصرفی ندارند و برنامه هم برای ورود به این مسئله طرح ریزی 
نشده است؛ بنابراین به نظر می رسد باید ابتدا تعریف و حمایت 
از مشاغل خانگی در یک برنامه ریزی منسجم صورت گرفته و 

سپس در راستای راه اندازی و نظارت بر آنها گام برداشته شود.
تخصیص یــک میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت برای مشاغل خانگی
 رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 
با اعالم اینکه امســال یک میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
اعتبار برای مشــاغل خانگی در نظر گرفته شــده است می 
گوید: سهمیه جدید اعتبارات قرض الحسنه مشاغل خانگی 

پیش بینی شده به طرح های پشتیبان پرداخت خواهد شد.
برزوئیان  به برگزاری اولین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان 
اصفهان اشاره و بیان کرد: توجه به موضوع اشتغال، مهم ترین 
برنامه این کارگروه است و طرح های پشتیبان مشاغل خانگی 
عالوه بر اشتغال زایی مناسب و سودهی، دارای مزیت نسبی و 
رقابتی است ؛ با توجه به گردش کار اعالم شده از سوی اداره 
کل در این زمینه، باید تصمیمــات فوری برای جذب هرچه 

سریع تر و بهتر اعتبارات مذکور گرفته شود.
وی در ادامه بیان داشت: موانع و مشکالت سال های گذشته 
برای جذب تسهیالت پشتیبان مشاغل خانگی یکی از مسائل 
مورد اعتــراض کارآفرینان بود که به دنبال حل مشــکالت 
گذشته، خواستار تسریع در روند انجام کار و همکاری بیشتر 

بانک های عامل هستیم.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان اصفهان 
اضافه کرد: برای تســهیل در روند مشــاغل خانگی نیاز به 
همکاری و مشارکت جدی فرمانداری اصفهان، نمایندگان 
دستگاه های صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی، میراث 

فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری، فرهنگ و ارشاد 
اســالمی و نیز نمایندگان 

بانک های عامل هستیم.
مشاغل خانگی شاید بهتر 
و بیشــتر از دیگر مشاغل 
آزاد نــرخ بیــکاری را در 
شهرها و روســتاها کاهش 
می دهد؛ چــرا که با هزینه 
کم و بهره مندی از وام های 
خــود اشــتغال زایی قابل 
اجراست.امروزه می توان با 
اطالع رسانی کارآمد توسط 
مردم و مســئوالن، جامعه 
را با ایجاد اشــتغال خانگی 
آشنا کرد و فرهنگ متکی 
بودن به خــود را که همانا 

بستر احیای اقتصاد مقاومتی را موجب خواهد شد ترویج داد.
با شــرایط نامطلوب وضع اقتصاد و بیکاری و از سوی دیگر 
مهاجرت در اوج محرومیت می توان گفت بهترین و شــاید 
کارآمدترین اقدام پســندیده برای اقشار مختلف مردم خود 
اشتغالی در منازل است که در مقابل بایستی مسئوالن هم 
در راستای اقتصاد مقاومتی با حمایت های خود تسهیالت 

ویژه ای را برای محقق ساختن این امر مهم در نظر بگیرند.

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،590،000 ریالنیم سکه

3،760،000  ریالربع سکه

2،610،000 ریالسکه یک گرمی

1،140،630 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

شــرکت بازرگانی دولتی ایران، 8۰ هزارتن برنج و شکر را در قالب » طرح توزیع سبد 
کاالی اساسی ضیافت« ماه مبارک رمضان در سراسر کشور توزیع خواهد کرد.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: ۳۰ هزار تن برنج مرغوب 
وارداتی از نوع سفید DM به تناسب جمعیت هر استان، در سراسر کشور توزیع و حواله 

کاالی هر استان نیز ارسال شده است .
حسن عباســی معروفان با بیان اینکه قیمت فروش برنج ها به مباشرین توزیع شامل 

فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف، درب انبارهای این شرکت به ازای هرکیلو 
گرم 2۴۰۰ تومان اســت، افزود: قیمت فروش برنج برای مصرف کنندگان نهایی در 

فروشگاه ها به ازای هر کیلوگرم 2۷۰۰ تومان تعیین شده است.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص چگونگی توزیع شکر 
اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، جهت تنظیم بازار ماه مبارک رمضان 
در مجموع مقدار ۵۰ هزارتن شکر سفید درجه یک بین خانوار و صنف و صنعت کشور 

توزیع خواهد شد.
وی گفت: 2۰ هزار تن شکر سفید تصفیه شده  درجه یک با توجه به جمعیت هر استان، 
جهت مصارف خانوار در نظر گرفته شده اســت که از طریق عامالن توزیع بین مردم 

توزیع خواهد شد. عباسی اعالم کرد: قیمت شکر تحویلی به عامالن توزیع درب کارخانه 
به ازای هر کیلوگرم 2۵2۰ تومان محاســبه شده و عامالن موظف هستند این کاال را 

حداکثر به قیمت هر کیلو 28۵۵ تومان به مصرف کننده نهایی بفروشند.
معاون بازرگانی داخلی شــرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: ۳۰ هزار تن شکر سفید 
تصفیه شده  درجه یک نیز جهت مصارف صنف و صنعت استان ها در نظر گرفته شده 
که صاحبان صنف و صنعت می توانند از طریق مراجعه به بورس کاال یا دریافت حواله 

مستقیم از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کنند.
عباسی معروفان قیمت تحویل شکر به صنف و صنعت درب کارخانه را هر کیلو 2۵2۰ 

تومان اعالم کرد.

توزیع ۸۰ هزارتن برنج و شکر در سراسر کشور

مشاغل خانگی؛ کلید قفل اشتغال

قیمت انواع
سینمای خانگی

بازار

SONY BDV-N9200W سونی

 27,800,000
ریال

 29,500,000
ریال

SONY BDV-E6100 سونی

 18,500,000
ریال

 21,190,000
ریال

SONY SHAKE-44D سونی

 25,500,000
ریال

 25,900,000
ریال

برای نخستین بار در اصفهان؛

دوره آموزشی نوسازی شبکه 
فاضالب اصفهان برگزار شد

ترمیم ۸2 محدوده دارای 
خوردگی نفت خام

زاینده رود

 مشاغل خانگی نیز 
جزو پروژه هایی به 

شمار می روند که 
کاربری باال داشته 

و کم سرمایه نیز 
هستند و در آنها 

امکان انعطاف نیز 
وجود دارد

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2138 | May 16, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2138 | سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 | 19 شعبان 1438



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2138 | سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 | 19 شعبان 1438

يادداشت
»رگخواب«تابستانرویپردهمیرود

  طبق تصمیم جلسه شورای صنفی نمایش فیلم ســینمایی رگ خواب در تابستان  اکران 
می شود. داستان  این فیلم  درباره یک زن بوده و در واقع اضمحالل زنی را در زندگی اش به 
تصویر می کشد. لیال حاتمی برای بازی در این فیلم سیمرغ بهترین بازیگر زن را دریافت کرد.

با چهره ها

در دل تاريخ

به باور بیشتر کارشناسان، این موضوع از حربه های نفوذ غرب در 
جامعه ما برای تغییر فرهنگ اسالمی ایرانی به شمار می آید. این 
رویه سبب شده است مسئوالن شیوه های متعددی را برای مقابله 
با پوشش های غیرمتعارف بیازمایند؛ پوشش هایی که با ارزش ها و 
هنجارهای جامعه ما به هیچ وجه همخوانی ندارند. از برخوردهای 
سلبی مانند گشت ارشاد گرفته تا شیوه های ایجابی ، همه چون 
سالحی بودند که سر این اژدها را می بریدند؛ اما هر بار دو سر دیگر 

به جای سر بریده در می آمد.
چند سالی است مســئوالن فرهنگی تصمیم گرفته اند شیوه 
دیگری برای مقابله با این اژدهای درحال حاضر چندسر در پیش 
بگیرند. تقویت طراحان مد و لباس و آموزش آنها از جمله اقداماتی 
بود که در این جهت صورت گرفت. رشته های متعدد دانشگاهی 
راه اندازی شد و جشنواره های مد و لباس شکل گرفت. این امر به 
مدیریت کارگروه ساماندهی مد و لباس، موج جدیدی را میان 

طراحان و دانشگاهیان ایجاد کرده است. 
رشد برندهای ايرانی

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و همکارانش در وزارت 
فرهنگ و ارشاد، کامال مطلع هستند که محصوالت فرهنگی تا 
شکل مادی به خود نگیرد، تاثیرگذار نخواهد بود. حمید قبادی 

می گوید: محصوالت مادی در حوزه فرهنگ، زمانی موثر واقع 
می شود که شکل ملموس به خود بگیرند. به گفته او، هرگاه این 
دو از هم فاصله بگیرند مجبور می شویم کپی برداری کنیم و از 

فرهنگ دیگران وام بگیریم.
با این همه، قبادی از برگزاری این جشنواره ها حمایت می کند و 
می افزاید: در همین جشنواره اخیر برای نخستین بار شاهد تلفیق 
مناسب صنعت، هنر و فرهنگ بودیم. به گفته او، این فعالیت های 
فرهنگی کمک می کند که به فرهنگ مان شکل مادی و ملموس 

بدهیم و به آن مزیت عینی شدن ببخشیم.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، یکی از نشانه های اثرگذاری 
تالش ها در این عرصه را رشــد برندهای ایرانی در حوزه مد و 
لباس می داند و می گوید: اگر چند سال قبل می خواستیم چند 
برند ایرانی را نام ببریم، برند مطرحی وجود نداشت؛ اما در حوزه 
مد و لباس اکنون می توانیم از ده ها برند خوب نام ببریم و بگوییم 

حضور هر کدام از این برند ها تاثیرگذار و مایه افتخار است.
از طراح حمايت نمی کنند

مینا افروزی طراح مد و لباس، در پاسخ به اینکه چرا آثار طراحان 
ما به تولید انبوه نمی رسد، به جام جم می گوید: ما در حوزه مد و 
لباس فرهنگ سازی نکردیم. طراحان لباس به تنهایی نمی توانند 

فرهنگ سازی کنند. باید یک کمپین تشکیل شود یا دولت پای 
کار باشد.

برپايی جشنواره های کاربردی
فارغ از اینها، مینو پدرام طراح لباس و مدرس دانشــگاه الزهرا، 
معتقد است مخاطب هر جشــنواره ای باید مشخص باشد. او 
با بیان اینکه هر جشــنواره یک بخش هنری دارد و یک بخش 
کاربردی، گفت: جشنواره های ما به بخش هنری توجه دارند؛ چرا 
که طراحان ما بیشتر در تک دوزی مهارت دارند و برای طراحی 

آثار به منظور تولید انبوه آموزش ندیده اند.
پدرام با بیان اینکه اگر قرار اســت کار به تولید انبوه برسد، باید 
ملزومات آن نیز فراهم شــود، می افزاید: طــراح باید بداند که 
اثرش چگونه وارد خط تولید شــود و به تولید انبوه برسد. برای 
این منظور، باید جشنواره ای تخصصی برگزار کرد که به کاربردی 
کردن آثار توجه ویژه داشته باشد. البته در کنار آن، جشنواره های 
هنری و موضوعی نیز باید پا برجا باشد و الزم است به خالقیت و 
هنر طراحان بها داده شود. شاید از محسنات جشنواره فجر این 
بود که خالقیت طراحان را به نمایش گذاشت و تولیدکنندگان 
با مشــاهده طرح ها، برخی از طراحان را به عرصه تولید انبوه 

دعوت کردند. 
این طراح مد و لباس با اشاره به اینکه طراحی مد و لباس به منظور 
تولید انبوه، نیاز به ملزوماتــی دارد که به موازات هم باید پیش 
روند، عنوان می کند: دانشگاه باید به آموزش طراحان بپردازد و 
تخصص و فن کار را به آنها بیاموزد. صنعت پوشاک ما باید به روز 
شود. در حال حاضر، این صنعت در حال گذار از شیوه های سنتی 
و وارد کردن فناوری جدید است. در کنار آن، تولیدکنندگان باید 
دانش آموختگان را به کار گیرند و جشنواره ها و حمایت دولت و 
ارتباط بین صنعت و دانشــگاه را برقرارکند. ما هنوز در ابتدای 

راه هستیم.
تغییر دستوری سلیقه مردم ممکن نیست

رییس اتحادیه پیراهن دوزان معتقد است تالش بیشتری برای 
فرهنگ سازی در این عرصه باید صورت گیرد.

مجتبی درودیان با بیان اینکه متاسفانه الگوی جوانان ما در مد و 
لباس غرب است، به تاثیر ماهواره در شکل دهی این الگوها اشاره 
می کند و به جام جم می گوید: طراحان ما باید در این عرصه تالش 
بیشتری به خرج دهند. همچنین تولید پوشاک ما باید از حالت 
سنتی خارج شده و به روز شود تا با افزایش کیفیت و بهره بری، 
قیمت تمام شده پوشاک کاهش یابد. به باور او، فرهنگ سازی 
در عرصه مد و لباس یک شبه اتفاق نمی افتد و به برنامه مدون و 
بلندمدت نیاز دارد. با این همه، آیا تولیدکنندگان حاضرند روی 
طرح های برگزیده جشنواره های مد و لباس سرمایه گذاری کنند 
و آنها را به تولید انبوه برسانند؟ درودیان در پاسخ به این پرسش، 
با اشاره به اینکه تولیدکننده ها کمتر چنین ریسکی را می پذیرند، 
می افزاید: تولیدکننده امروز نگاه می کند که کدام مد خریدار دارد 
و همان را تولید می کند. او با بیان اینکه دولت نمی تواند به صورت 
دستوری سلیقه مردم را تغییر دهد، عنوان می کند: دولت می تواند 
با کاهش عوارض گمرکی پارچه و مواد اولیه و دیگر هزینه ها، به 
حمایت از تولیدکنندگان برخیزد و امکان رقابت تولیدات آنها را 

با کاالهای خارجی فراهم کند.

یک ایران شناس آلمانی با بیان اینکه همه ساله به ایران 
ســفر می کنم، گفت: عالقه بســیاری به تاریخ کهن و 
ادبیات ایران زمین دارم و این موضوع باعث سفرهای 

همه ساله من به این کشور می شود.
به گزارش خبرنگار ایســنای منطقه اصفهان، »الریش 
مارزلف« به منظور شرکت در نشست »از هزارو یک شب 
تا هزار و یک روز« که از سوي موزه هنرهاي معاصر، موزه 
عصارخانه شاهي و مرکز آفرینش هاي ادبي قلمستان 

برنامه ریزي شده بود، به شهر اصفهان سفر کرد.
وي با اشــاره به تاثیرات برگزاری این نشست ها اظهار 
کرد: این نشست، شامل دو قسمت کلی تاریخ چاپ و 
نقاشی های چاپ ســنگی در ایران و هزار و یک شب و 
هزار و یک روز و ریشــه های آن در ادبیات فارسی زبان 

بود.
وی تصریح کرد: هر دو  قسمت، شامل پندها و اندرزهایی 
برای عالقه مندان ایرانی بود که ما پژوهشــگران نیز در 
تالش هستیم که تاریخ تحول اجتماع کنونی را ارزیابی 
و پژوهش کنیم تا جوانان امروز به شیوه کامل ریشه های 

تاریخی کشور خود را شناسایی کنند.
این ایران شناس آلمانی، درخصوص پژوهشی که برای 
داستان هزارویک شــب انجام داده است، تصریح کرد: 
پژوهش بنده ســابقه 40 ســاله دارد. در مرحله اول، 
در دانشگاه کلن آلمان مشــغول به تحصیل در رشته 
خاورشناسی شدم و با کمک استادم به ایران آمدم و در 
دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه ادبیات و عرفان شروع 

به تحصیل کردم.
وی ادامه داد: حضور من در ایران و تحصیل در دانشگاه 
مشــهد تاثیر فراوانی بر عالقه  من درخصوص مطالعه 
ادبیات ایران باستان گذاشت و سعی می کنم هر ساله به 
ایران سفر کنم تا با شرکت در نشست های علمی، به نتایج 
جدیدی درباره تاریخ کهن و ادبیات ایران دست پیدا کنم.

مارزلف، درباره پیگیری چنین جلسه هایی برای نشان 
دادن تاریخ کهن ایران، افزود: تاکنون جلسات دیگری 
نیز در این زمینه در شهر تهران برگزار شده و قرار است 
یک گنگره بین المللــی در زمینه تاریــخ کهن ایران، 

شهریور ماه سال جاری در شهر همدان برگزار شود.
وی افزود: در کشورهای اروپایی حدود 20 سال است 
که همایشی درباره هزارویک شب برگزار می شود؛ اما 
مسائل حل نشــده ای وجود دارد که با ادامه دار بودن 
چنین نشست هایی، آنها نیز مورد بررسی و تحلیل قرار 

خواهند گرفت.

با آغاز فصل گرما، پوشش شهروندان نیز تغییر می کند. اين عوض شدن پوشش در ديگر فصل های سال 
نیز به چشم می خورد اما در تابستان گاهی اين تغییرات از عرف و الگوی جامعه خارج می شود و شکلی 

نامتعارف به خود می گیرد؛ يک سال فالن لباس مد می شود و سال بعد بهمان مانتو.

 شــقایق دهقان مجری برنامه »نامزدبازی« اســت که با موضوع 
انتخابات ریاست جمهوری پخش می 
شود. این بازیگر با یک برنامه اینترنتی 
یکبار دیگر مجری گــری را تجربه 
می کند و در برنامــه »نامزدبازی« 
که فضایی طنز دارد و با رویکردی 
کامــال اجتماعــی دارد، به موضوع 
مهم این روزها یعنی انتخابات ریاست 

جمهوری می پردازد.
گزارش های مردمی با فضایی ســرگرم کننده، 
دوبله فیلم ها به صورت طنز و مسابقه پیامکی از بخش های متنوع 
و طنز این برنامه است. به جز شقایق دهقان که مجری این برنامه 
است، ایمان احمدی به عنوان کارگردان، احسان ابراهیمی نویسنده 

و فرهاد پورخوشبخت نیز به عنوان تدوینگر در آن حضور دارند.
»نامزد بازی« یک برنامه اینترنتی 20 قسمتی است که انتخابات را 
از دریچه طنز و جذاب تحت الشعاع قرار می دهد. این برنامه هر شب 
از طریق سامانه Fam.ir و پیج اینستاگرام Namzad.bazi@ در 

دسترس عالقه مندان قرار می گیرد.
دهقان ســال گذشــته نیز برنامه »ریو فانتزی« را به اجرا درآورد، 
برنامه ای سرگرم کننده که در رابطه با مسابقات المپیک 20۱۶ ریو 
بود و از سامانه Fam.ir منتشر می شــد. »نامزدبازی« به نوعی در 

ادامه همان برنامه است.

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: اولین کافه 
سینمای کشور در سینما ســاحل ایجاد می شود. مصطفی حسینی، 
با اشاره به بازسازی سینما ســاحل اظهار کرد: مراحل طراحی و فنی 
سینما ساحل رو به اتمام است تا به تایید کمیسیون های مربوطه برسد، 
به محض اینکه تاییدیه کمیسیون ها را اخذ کنیم مراحل بازسازی را 
آغاز خواهیم کرد. وی افزود: طبق برآورد ما، زمان تقریبی برای شروع 
بازسازی سینما، بعد از اتمام اکران فیلم »برادرم خسرو« خواهد بود، 
جزئیات دقیق شکل جدید سینما هنوز به قطعیت نرسیده اما برخی 
خصوصیات و بخش های سینما هستند که در اصفهان یا حتی کشور 
برای اولین بار انجام خواهند شد. وی گفت: در سینما ساحل برای اولین 
بار سینمای سه بعدی و سینمای لیزر را خواهیم داشت که استفاده از 

ویدئو پرژکتورهای لیزری در این سینما از خصوصیات آن خواهد بود.

پردیس سینمایی چهارباغ از چهارشنبه هفته گذشته در سالن نقش 
جهان خود فیلم »نهنگ عنبر2«، در سالن چهلستون »آشوب«، در 
سالن چهارسوق »نقطه کور« و  در سالن شیخ بهایی فیلم »ویالیی ها« 

را به نمایش گذاشته است.
 در میان اکران دور دوم فیلم های نوروزی در ســینماهای اصفهان، 
»نهنگ عنبر 2« رکورددار بیشترین فروش در اصفهان شد. این فیلم 
در حال حاضر بعد از »گشت ارشاد 2« در صدر پرفروش ترین فیلم های 
به اکران درآمده در سینماهای استان قرار دارد. در حال حاضر فیلم 
»تیک آف« آخرین ساخته احسان عبدی پور در سینما سپاهان اکران 
شده اســت. اکران فیلم »برادرم خسرو«، از ســوی گروه سینمایی 
ساحل اواخر اردیبهشت ماه و پس از پایان اکران »گشت ارشاد 2« به 

نمایش در می آید.

ایجاد اولین کافه سینمای 
کشور در سینما ساحل

»نهنگ عنبر ۲«؛ رکورددار 
فروش در اصفهان

برگزاری نشست 
ادبی »من شاعرم« 

در باغ تجربه

نشست ادبی »من شاعرم« چهارشنبه های هر هفته از سوی دفتر تخصصی سالمند سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شد.
نشست های هفتگی کانون ادبی »من شاعرم« با حضور استاد »مصطفی هادوی« متخلص به شهیر و »زهره خبوشانی« متخلص به شقایق)از شعرای معاصر( برگزار 

 می شود. شعرخوانی اعضای کانون ادبی باغ تجربه و رفع اشکال از سوی اساتید حاضر در برنامه و همچنین  مشاعره با یکدیگر، از جمله برنامه های این نشست است. 
کانون ادبی من شاعرم، با هدف تقویت حافظه و ذهن سالمندان، تقویت مطالعه، احیای ادبیات سنتی و اصیل ایرانی، ارتقای مهارت های روانی و اجتماعی و...، از سوی 

دفتر تخصصی سالمند سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان)خانه تجربه( برنامه ریزی شده است. 
این برنامه چهارشنبه های هر هفته از ساعت ۸:۳0 تا ۱0:۳0 در محل باغ تجربه برگزار می شود که شهروندان ارشد شهر اصفهان و دیگر عالقه مندان می توانند برای 

حضور در آن، به محل باغ تجربه واقع در باغ  غدیر، جنب پارکینگ شماره پنج مراجعه کنند.
همچنین تور سیاحتی باغ گل ها ویژه شهروندان ارشد شهر، امروز از ساعت ۷:۳0 تا ۱۱ از سوی دفتر تخصصی سالمند برگزار می شود.

در شهر

خانه کودک سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
با همکاری یک جوان ایرانی به اجرای طرح »ما به درختان 
نیازمندیم« به منظور آشنایی کودکان با ارزش های محیط 

زیست اقدام کرده است.
محمد تاجران جهانگرد جوان ایرانی با همکاری خانه کودک 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به برگزاری 
طرحی با نام»ما به درختان نیازمندیم« اقدام کرده است 
که طی آن تســهیل گرانی برای هدایت کودکان در جهت 
آشنایی با طبیعت تربیت می شوند تا ارتباط بین کودکان و 

طبیعت از سنین پایین صورت گیرد.
تاجران با اشــاره به ایده اولیه این طرح 

گفت: این طرح ایده ای است که من 
در طی ۱0 سال که با دوچرخه به 

دور دنیا سفر کرده ام، پیگیر آن 
بوده ام و طی این ســال ها 

به مــدارس می رفتم و 
کالس های آموزشــی 

برای کودکان داشتم.
وی افزود: هدف اصلی این 

است که بچه ها عالقه مند به طبیعت شوند و 

به طبیعت احترام بگذارند. حیات ما در گروی حیات طبیعت 
است، کودکان نیاز دارند تا یاد بگیرند که با احترام بیشتری 
با طبیعت برخورد کنند و به نوعی باال بردن آگاهی کودکان 
نسبت به این موضوع پیگیری و دغدغه من بوده است.این 
جوان جهانگرد ایرانی تصریح کرد: در این ده ســال به ۵۱ 
کشور سفر کرده ام در بیش از ۱۸0 مدرسه کارگاه آموزشی 
داشتم. سال 20۱4 انجمنی را در ســوئیس با این عنوان 
تشکیل دادم که در این انجمن سعی داریم با اعضای انجمن 
شبکه ای در دنیا تشکیل دهیم و به کودکان آموزش دهیم.

وی با بیان اینکه طی بررســی های ما قرار بر این شد، در 
یک کشــور این طرح را به عنوان نمونه و 
پایلوت انجام دهیــم و کاری که در 
این کشور تجربه شود به عنوان 
مبنای کار در نظــر بگیریم، 
افزود: با توجــه به اینکه 
ایرانی هستم و برای من 
مهم بود که این کار از 
ایران به کشورهای دیگر 

شود تصمیم گرفتیم که کار را صــادر 
از ایران آغاز کنیم و در ایران به یک الگو برسیم.

ازسوی خانه کودک انجام می شود؛

اجرای طرح »ما به درختان نیازمندیم« در اصفهان
رییس سازمان میراث  فرهنگی عصر یکشنبه 24 اردیبهشت 
9۶، در سفری نیم روزه به اصفهان با حضور فریدون اله یاری 
مدیر کل میراث  فرهنگی استان اصفهان و تنی چند از مدیران 
این اداره  کل، از کارگاه مرمت ایوان ستون دار مجموعه جهانی 
کاخ چهلستون به عنوان بزرگ ترین ســازه چوبی تاریخی 

کشور بازدید کرد.
به  گزارش ایمنــا به نقل از روابط  عمومــی اداره  کل میراث 
 فرهنگی اســتان اصفهــان، زهــرا احمدی پــور معاون 
رییس جمهوری و رییس ســازمان میراث فرهنگی، بدون 
هماهنگی قبلی از برخی فروشگاه های صنایع دستی مجموعه 
میدان امام)ره( اصفهان و همچنین اولین کافه گالری اصفهان 

در جنب مسجد شیخ لطف ا... بازدید به عمل آوردند.
اله یاری در حاشیه این بازدیدها به معاون رییس جمهوری 
از وضعیت روبه رشــد گردشــگری اصفهان)ازجمله رشد 
۳0درصدی ورود گردشــگران خارجی به این اســتان در 
سال ۱۳9۵ به میزان ۳2۵هزار نفر و همچنین بازدید بیش 
از ۸۵هزار گردشــگر خارجی از بناهای تاریخی اصفهان در 
فروردین 9۶ و افزایش فروش صنایع دستی به گردشگران 

نوروزی(گزارشی ارائه کرد.
معاون رییس جمهوری در پایان ایــن بازدیدها، ضمن ابراز 

رضایت از روند ورود گردشــگران خارجی به ایران و به ویژه 
اصفهان تاکید کرد که فراهم آوردن امکانات اقامتی استاندارد 
و متناسب با نیاز گردشگران از یک سو و فراهم آوردن امکانات 
مناسب برای خدمات رسانی بهینه به گردشگران به ویژه در 
حوزه های خدمات بانکی و پولی و همچنین گمرکی از سوی 

دیگر، از دغدغه های سازمان میراث فرهنگی است.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
همچنین ضمن ابراز رضایت از روند تولید و ارائه صنایع دستی 
در اصفهان تاکید کرد: ضمن تولید و ارائه صنایع دســتی با 
کیفیت، تالش کنیم تا صنایع دستی و هنرهای سنتی در تمام 
رویدادهای اجتماعی زندگانی مردم ایران نقش داشته باشند.

در سفری نیم روزه صورت گرفت؛

بازدید رییس سازمان میراث فرهنگی از کاخ چهلستون

گزارشی از موانع تولید پوشاک اسالمی ايرانی؛

مقابلهبامدهایوارداتی
ايران شناس آلمانی در اصفهان بیان کرد:

40 سال پژوهش برای داستان 
هزارویک شب

شقایق دهقان مجری »نامزدبازی« شد

نویســنده، کارگردان و تهیه کنندۀ اصفهانی در گفتگو با ایمنا از 
ضرورت حضــور مــردم در انتخابات 
سخن گفت.عضو هیئت مدیره موسسۀ 
ورزشی فریاد هنرمندان در گفتگو با 
ایمنا پیام خود را در مورد ضرورت 

حضور مردم در انتخابات بیان کرد.
بیژن قدوسی اظهار داشت: »قبل از 
این که بخواهیم عینک بدبینی روی 
چشممان بگذاریم و بگوییم انتخابات 
یعنی چه، باید بدانیم که پاســخ این سوال از 
قبل مشخص اســت. اگر برای خودمان ارزش و اهمیت قائلیم باید 
در انتخابات شــرکت کنیم و فرد مورد نظرمان را خودمان انتخاب 
کنیم. در نظر داشته باشیم که تجمیع رأی ها یعنی پیروزی اکثریت 
و همین مسئله است که در نهایت منجر به پیروزی کشورمان می 

شود.«
این نویسنده و کارگردان در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات 
شرکت می کنید یا نه پاسخ داد: من حتما رأی می دهم چون بنا بر 
این است که خودم انتخاب کنم و از منتخب خود نیز این انتظار را 
دارم که وقتی به برنامه های او رأی داده ام او نیز به در اجرایی کردن 
برنامه ها کوشا باشد و به مطالبات و انتقادات دیگران نیز پاسخ بدهد.

نويسنده، کارگردان و تهیه کننده اصفهانی:

 اگر برای خودمان اهمیت قائلیم 
در انتخابات شرکت کنیم

نادر طالب زاده تهیه کننده، مستند ساز و محقق سینما، درخصوص 
آخرین وضعیت جسمانی خود گفت: 
خدا را شکر این روزها از لحاظ جسمی 
حال بســیار خوبی دارم و تا حدودی 
مشــکل قلبی ام برطرف شده است. 
وی در همین راستا افزود: به لطف 
خدا ۵ ماه است که شب ها به راحتی 
می خوابــم و این معجزه خــدا بود. 
طالب زاده درخصوص مشکالت ناشی 
از بیماری قلبی اش تصریح کرد: مشکل 
قلبی من مشکالت تنفســی را برای من به همراه داشت؛ اما االن 
اوضاع تنفسم بسیار بهتر است. بنا به تشــخیص پزشکان، نیازی 
به عمل قلب نبوده و مراحل درمان بــا دارو را ادامه می دهم. دبیر 
جشنواره افق نو، با اشاره به آرزوی روزه داری در ماه رمضان امسال 
خاطرنشان کرد: همه دکترها از طب سنتی تا طب مدرن، گرفتن 
روزه در ماه مبارک رمضان را برایم ممنوع کرده اند؛ زیرا باید در روز 
۱۵ قرص مصرف کنم. مشــکل اصلی من، ریتم پایین عضله قلب 
بوده و اطاعت از دستور پزشک نیز از لحاظ شرعی واجب است؛ اما 
دوست دارم یک روز هم شده روزه بگیرم تا اگر دوام آوردم کل ماه 

را روزه دار باشم.

نادر طالب زاده:

روزی 15 قرص می خورم

علیرضا خمســه با اشــاره به رویکرد تلویزیون بیان کرد که جای 
افراد خوش فکر و جوان در تلویزیون 
خالی است. علیرضا خمسه که نوروز 
امسال اجرای یک مســابقه را در 
»خندوانه« بر عهده داشت، درباره 
جای خالی مسابقه های جذاب در 
تلویزیون گفت: جای مسابقه های 
جذاب، جمعی و خانوادگی به شدت 
در تلویزیون خالی است و آنقدر این 
جای خالی احســاس می شــود که مسابقه 

»ادابازی« ما در »خندوانه« با اقبال عمومی مواجه شد.
وی ادامه داد: خاطرم هست که آن زمان یکی از دوستان من بیان 
کرد این مسابقات نوعی فرهنگ سازی اســت و توضیح داد که با 
پایان این برنامه، خودشان هم در خانواده شروع به بازی پانتومیم 
کرده و به این ترتیب خود را سرگرم کرده اند. خمسه عنوان کرد: 
خود من هم مدتی پیش در خارج از کشور بودم و بعد برادرم فیلمی 
از مرحوم مادرم فرستاد که در حال پانتومیم بوده است و اعضای 
خانواده مان باید تشخیص می دادند که چه مفهومی در نظر ایشان 
دارد. مادر من حدود چند هفته پیش درگذشت و این فیلم متعلق 
به همان زمانی بود که برنامه »خندوانه« در نوروز پخش شــد و 
اتفاقا برای من هم جالب بود و هم خاطره ای را برایم یادآوری کرد. 
وی که پیش از این اجرای برنامه ها و مسابقه های مختلفی را در 
تلویزیون به عهده داشته است، درباره نبود مسابقه های دورهمی 
 برای خانواده ها اظهار کرد: فکر می کنم سیما از افراد خوش فکر 

خالی است.

علیرضا خمسه:

 باید نیروهای جوان 
وارد کار تلویزیون شوند 
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سامسونگ ابزاری برای تشخیص و 
کنترل بیماری دیابت معرفی کرد

برای مقابله با حمله بدافزار باج گیر 
چه باید کرد؟

تالش HP برای حل مشکل 
امنیتی لپ تاپ هایش

سامسونگ به همراه گوشی Z4، گجت و اپلیکیشن جدیدی به نام 
تایزن چک برای تشخیص بیماری دیابت معرفی کرد. 

دیابت یا بیماری قند، یک اختالل سوخت و سازی )متابولیک( در 
بدن است. در این بیماری توانایی تولید هورمون انسولین در بدن از 
بین می رود یا بدن در برابر انسولین مقاوم می شود؛ بنابراین انسولین 
تولیدی نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. سامسونگ به 
یاری این بیماران شتافته و گوشی جدیدش، سامسونگ Z4 را به 

همراه کیت تست قند خون تولید کرده است.
همانند روش های سنتی، کاربران باید قطره ای از خون خود را روی 
نواری که در پشت گوشی تعبیه شده است، قرار دهند و اپلیکیشن 
گوشی با اســتفاده از دوربین و فلش، میزان قند خون را تشخیص 

می دهد.
دیوید ریو، مدیر مرکز سالمت سامسونگ می گوید:دیابت از مواردی 
است که همواره برای سامسونگ اهمیت دارد. این بیماری فراگیر 
زندگی فرد مبتال را تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی شما درباره بهبود 
تکنولوژی هایی که مردم همه روزه با آن سر و کار دارند فکر می کنید، 
سامسونگ در این حوزه حرفی برای گفتن دارد. ما برای تولید این 
محصول با افراد زیادی که با بیماری قند خون در ارتباط هســتند، 
از پزشکان گرفته تا مهندسان نرم افزار و تولیدکنندگان سخت افزار 

همکاری داشته ایم.
گوشی Z4 از سیستم عامل تایزن بهره می برد.

مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری سمنان ضمن ارائه هشدارهای 
الزم برای مقابله احتمالی با حمله بدافزارها به طرح راهکارهایی برای 

رویارویی احتمالی کاربران با این بدافزار پرداخت.
ایرج کارخایی با بیــان این مطلب اظهار کرد: در این راســتا برای 
جلوگیری از بروز مسائل و مشــکالت در حوزه ارتباطات، فناوری 
و اطالعات و در راستای برنامه ها و اهداف پدافند غیرعامل از کلیه 
دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری های استان سمنان 
خواسته شده نکات و موارد حفاظت و امنیت رایانه ها و شبکه داده ها 

را حفظ کنند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان ســمنان در خصوص راهکارهای 
حفاظتی در مقابل حمله ســایبری بدافزار باج گیری اضافه کرد: به 
روز رسانی سیستم عامل رایانه ها و آنتی ویروس سیستم به آخرین 
اقدامات و وصله های امنیتی و عدم اتصال رایانه آلوده به شبکه و عدم 
اتصال ذخیره ساز رایانه آلوده به سایر رایانه ها و همچنین مراقبت از 
ایمیل های ناخواسته و به ویژه ایمیل هایی که ضمیمه آنها فایل های 
مایکروسافتی هســتند از جمله اقدامات سریع در این حوزه است. 
وی تصریح کرد: باید همه مسئوالن و کارشناسان IT ، دستگاه ها 
و سازمان ها به این مهم توجه داشته و به آگاه سازی نیروی انسانی 

مجموعه خود بپردازند.
وی با اشاره به هشدار سازمان پدافند غیرعامل کشور و مرکز عملیات 
پدافند سایبری در خصوص حمله سایبری گسترده بدافزار باج گیری 
رایانه ای در کشــورهای مختلف گفت: بدافزار باج گیری رایانه ای 
wannacry توسط گروه shadow brokers در سطح جهان 

در قالب حمالت سایبری منتشر شده است.
این مقام مسئول افزود: این باج افزار اقدام به رمزنگاری کلیه فایل ها 
و داده های رایانه ها کرده و سپس درخواست باج در قبال رمزگشایی 
و اجازه دسترسی صاحبان اطالعات می کند و بر اساس نوع عملکرد 

این حمله سایبری دسترسی به فایل ها و اطالعات قطع می شود.
کارخایی تصریح کرد: براســاس اعالم ســازمان پدافند غیرعامل 
کشور از آنجایی که انتشــار این بدافزار در سراسر جهان حدود 90 
 کشور را در بر گرفته و انتشار چنین بدافزارهایی نیازمند پایگاه های

 انتشــار ســریع اســت، این حمله متوجــه کلیه دســتگاه ها و 
 داده ها و اطالعات آنهاســت و بایــد دقت و اقــدام الزم را درنظر 

داشته باشند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان افزود: قرارگاه سایبری 
کشور اعالم آمادگی کرده در صورتی که اطالعاتی از دستگاه ها یا 
نهادها دچار آسیب شده باشد با در اختیار گذاشتن ابزارهایی نسبت 

به بازگردانی اطالعات اقدام کنند.

به تازگی فاش شــده که یک درایور صوتی نصب شده روی برخی 
مدل های لپ تاپ های تولیدی اچ پــی حاوی نوعی کی الگر یا ابزار 

سرقت کلمات عبور و اطالعات شخصی بوده است.
 این کی الگر تمامی اطالعات  ورودی به رایانه با استفاده از صفحه 
کلید را ضبط و سرقت کرده و در قالب یک الگ فایل ذخیره می کند.

اولین بار شرکت امنیتی سوئیسی Modzero این موضوع را کشف 
کرد. درایور صوتی ســارق اطالعات کاربران لپ تــاپ های اچ پی 
Conexant HD نام دارد و این موضوع مربوط به نسخه 1.0.0.46 

این درایور و نسخه های قدیمی تر است.
از جمله لپ تاپ هایی که این مشکل در آنها وجود داشته می توان به 
مدل های HP Elitebook،  ProBook و  ZBook و همین طور 

لپ تاپ Folio G1 اشاره کرد.
در صورت نفوذ بدافزارها و ویروس ها به لپ تاپ های یاد شده سرقت 
کلمات عبور کاربران به راحتی و از طریق اطالعات ذخیره شــده 
ممکن بوده است. عالوه بر کلمات عبور داده هایی همچون آدرس 
وب ســایت های مورد بازدید، پیام های خصوصی و دیگر اطالعات 

حساس نیز در الگ فایل ها ذخیره شده اند.
اچ پی پس از افشای این موضوع وصله ای را عرضه کرده تا کی الگر 
یاد شده از روی لپ تاپ های دارای مشکل حذف شوند. این شرکت 
همچنین بیانیه ای صادر کرده و مدعی شــده به حریم شــخصی 
و امنیت کاربران احترام می گذارد و به علت وقوع این مســئله به 
اطالعات کاربران دسترسی پیدا نکرده اســت. عالقه مندان برای 
نصب این وصله می توانند به سایت به روزرســانی ویندوز یا خود 

شرکت اچ پی مراجعه کنند.

علم پژوهی

پژوهش های جدید، باورهای غلط گذشته را در ارتباط 
با ضعیف بودن حس بویایی انسان ها نسبت به حیوانات 
و به خصوص سگ رد کرده و ثابت می  کند، حس بویایی 
انسان ها در برخی از موارد از حیواناتی همچون سگ نیز 

بهتر عمل می کند.
بر اساس تفکرات رایج، باورها بر این بوده است که حس 
بویایی انسان ها از سگ ها و حتی برخی از پستانداران در 

رده پایین تری قرار گرفته است.
محققان طی انجام یک پژوهش جدیــد دریافتند که 
»حباب بویایی« انسان ها کامال بزرگ بوده و از نظر تعداد 

نورون ها مشابه با سایر پستانداران است.
حبــاب بویایی بــه بافت عصبــی گفته می شــود که 
سیگنال ها را به مناطق دیگری از مغز انسان می فرستد 

تا رایحه های مختلف را شناسایی کند.
بر اساس جدیدترین یافته ها، حس بویایی انسان ها به 
خوبی حیوانات و در برخی از مــوارد حتی از آنها بهتر 
اســت؛ برای مثال می توان به رایحه موز اشــاره کرد، 

انسان ها آن را حتی بهتر از حیوانات درک می کنند. 
این باور که انسان ها دارای حس بویایی مشابه با حیوانات 
نیستند در طول ســال ها و بر اساس برخی از مطالعات 
ژنتیکی شــکل گرفته که محققــان در این پژوهش ها 
دریافتند، موش ها دارای ژن هایی هســتند که 1100 
نوع مختلف گیرنده در آنها وجــود دارد؛ ژن گیرنده بو 
در انسان ها 1000 عدد و ژن گیرنده بو در گاوها 2000 

عدد است. 
پژوهش های جدید که به صــورت یک مقاله علمی در 
سال گذشته منتشر شده است، ثابت می کند که انسان 
دارای توانایی تمایز بین یک تریلیون بوی مختلف است 
و همین توانایی وی را در تشخیص بهتر بعضی از موارد 

نسبت به حیوانات قوی تر می کند.

فناورانه

ایالن ماسک، صاحب شرکت تسال، در حساب اینستاگرام خود یک ویدئوی 
تازه منتشر کرده اســت که نخســتین آزمایش تونل ترافیکی زیر زمینی را 

نمایش می دهد.
به گزارش گروه علــم و فناوری آنا به  نقــل از Engaget، چنــد ماه قبل، 
خبرنگاری کشف کرد که شرکت تسال در حال کندن تونلی زیر یک شهر در 
آمریکاست و در آن زمان حدس زده می شد که این تونل برای پروژه  هایپرلوپ 
یا قطار مافوق سرعت چرخنده در تونل باشد، اما اکنون می دانیم که این پروژه 

برای انتقال ترافیک به زیرزمین است.
ماسک در حساب اینستاگرام خود ویدئویی منتشــر کرده که در این ویدئو 
نحوه حرکت و فضای تونل زیرزمینی خودرو نمایش داده می شود. روش کار 
به  این شکل است که در نقاط مشخصی از شهر ورودی و خروجی برای تونل 
ترافیک تعبیه می شــود و خودروها به این تونل منتقل می شوند، سپس هر 
خودرو روی سیستم انتقال ســریع و اتوماتیک نصب و در حالت خاموش به 

مقصد منتقل می شود.
سیستم مورد استفاده در این تونل مشــابه سیستمی  است که در تست های 
امنیت خودرو استفاده می شود و ماسک وعده داده است که سرعت حرکت در 

این تونل 200 کیلومتر در ساعت خواهد بود.

 جزییات بیشتر در مورد طرح تونل
 ضد ترافیک »ایالن ماسک« 

حسگری برای هوشمند کردن خانه

تبدیل وسایل زندگی به ابزارهای هوشمند در ارتباط با هم و هوشمندسازی خانه 
یکی از فرآیندهای پیچیده و دست و پاگیر است که با یک حسگر تازه، کار آسان 

خواهد شد.
خانه های آینده محلی برای تجمع ابزارک های هوشــمند هستند که از طریق 
اینترنت با یکدیگر و با شما در ارتباط خواهند بود، اما رسیدن به این نقطه، کاری 
دشوار است. باید تمام لوازم خانه مجهز به کنترل کننده های هوشمند و مرتبط با 
اینترنت شوند و با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند و در شبکه خانگی هم معرفی و 
شناخته شوند. در کنفرانس »تعامل انسان و ماشین« که به همت نکسوس برگزار 
شد، از یک هاب جدید رونمایی شد که با اتصال به یک USB ساده روی دیوار خانه 
می تواند سیگنال های موجود در اتاق را بررســی و بالفاصله برای معرفی و ورود 

دستگاه های موجود به شبکه خانگی اقدام کند.
این حسگر این امکان را به مهندسان می دهد که فقط با یک  بار روشن کردن آن، 
تمامی اطالعات الزم برای یکپارچه سازی لباسشویی تا نظافتچی توالت اتاق خواب 
را به شبکه خانه هوشمند به دست بیاورند. مهم ترین دستاورد این حسگر جدید 
این است که وقتی کنترلگر الکترونیکی هوشمند روی وسایل قدیمی خانه نصب 

می شود، به سادگی آنها را با هویت تازه شان وارد شبکه می کند.

یک شرکت تجاری، کیسه خواب جدیدی به نام Jam۳0 عرضه کرده که در 
دو مدل متفاوت برای مردان و زنان ارائه می شــود و  متناسب با ویژگی های 

بدنی آنان است.
کیســه خواب مذکور مجهز به دریچه های حرارتی خاصی اســت که باعث 
می شود دمای داخل محیط کیسه خواب همیشه در حد تعادل باقی بماند. این 
دریچه ها در صورت گرم شدن هوا از حرارت داخل کیسه خواب می کاهند تا 

استراحت افراد مختل نشود.
دریچه مذکور از دو شــکاف کوچک در جلوی کیسه خواب تشکیل شده که 
پارچه مورد استفاده در آنها خروج هوای گرم از درون کیسه خواب را ممکن 

می کند، اما مانع از ورود هوای سرد به داخل می شود.
همچنین طراحی این کیسه خواب به شکل یک قاشق و با ایجاد فضای کافی 
صورت گرفته است که باعث می شــود فضای کافی برای آرنج و همین طور 

زانوی فرد وجود داشته باشد.
وزن این کیسه خواب 99۵ گرم است و می توان آن را به راحتی تا زد. استحکام 
و مقاومت باال از دیگر مزایای این کیسه خواب است. زیپ دوطرفه و طراحی 
 بالش در قالب یک جیب بغل برای این کیســه خواب از جملــه مزایای آن

به شمار می رود.

 با این کیسه خواب 
در طبیعت آسوده بخوابید

هوش سنج

در  سری اعدادی که در این معمای جالب آورده شده 
عدد بعدی چه عددی می تونه باشه ؟ 
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پاسخ معمای سه روز قبل 
از چهار شنبه چه روزی 

است : دوشنبه

  معمای شماره 2138

  جواب معمای شماره 2137

»زعفرون« با ویژگی های مثبتش می تواند آشپزی را برای 
شما آسان تر از همیشه کند؛ بنابراین اگر می خواهید طعم 
 شیرین پختن غذا را بچشــید، با ما  و ساخته استودیوی 

»یارا موبایل« همراه باشید.
برای هر دستور پخت، با افزایش تعداد نفرات، اندازه مواد 
اولیه هم تغییراتی خواهد کــرد. پرداخت درون برنامه ای 
برنامه هم بدین صورت است که برای دسترسی به بعضی 
محتویات باید هزینه ای بپردازید. اولین نکته مثبتی که 
هنگام ورود به زعفرون متوجه می شوید، رابط کاربری ساده 
و نسبتا جذاب این اپلیکیشن است که باعث شده در کمترین 
زمان با قسمت های گوناگون آن آشنا شوید. ضمن اینکه 
بخش آموزشی کوتاه ولی کارآمد زعفرون هم توضیحات 
کافی را به کاربران می دهد.همانگونه که گفتیم، زعفرون 
برنامه ای با محوریت آشپزی است، اما خوب حاال پرسش 
اینجاست که تاکنون اپلیکیشن های مشابه ایرانی زیادی 

عرضه شده اند که هر کدام ویژگی های مثبت خودشان را 
دارند. یارا موبایل با چه المان هایی توانسته به رقابت با این 
حجم زیاد از برنامه های آشپزی برود؟یکی از آنها را می توانیم 
فیلم های آموزشی بنامیم. جدا از توضیحات متنی و عکس ها 
که به خوبی فرآیند پخت یک غذا را نشان می دهند، برای هر 
غذایی که در زعفرون وجود دارد می توانید ویدئوهایی که 
توسط خود گروه اپلیکیشن گرفته شده اند را مشاهده کرده 
و به کمک آنها هر وقت خواستید آشپزی کنید.به کمک 
بخش »فوت و فن« می توانید کارهای ساده آشپزی را به 
بهترین نحو ممکن انجام دهید. این نکته را اضافه کنیم که 
ویدئوها و تصاویر، همگی کیفیت مطلوبی دارند.همچنین 
توسعه دهنده، یک بخش برای کاربران قرار داده تا کسانی 
که می خواهند تجربه آشــپزی خود را با بقیه به اشتراک 
بگذارند به آنجا رفته و دستور پخت غذاهایی که می دانند را 
بنویسند. شما هم به عنوان کاربر می توانید نظرتان را راجع 

به غذای او گفته و نکاتی که می خواهید را بیان کنید.
 شــما می توانید برای دانلود این اپلیکیشــن این آدرس

  goo.gl/LSthd4   را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی اپلیکیشن زعفرون؛ 

 آشپزی به سبک و سیاق ایرانی

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

حس بویایی انسان ها حتی از 
حیوانات هم قوی تر است

ایران در آستانه تبدیل شدن به کشور برتر در حوزه نوآوری
مدیر طرح تدوین گزارش سیاست علم و فناوری ایران، در آنکتاد گفت: بر اساس شاخص های 

آماری، ایران یک ظرفیت شگفت آور در حوزه نوآوری است.

این مدارهای الکترونیک چاپی روی پوست، شبیه به تاتوهایی 
هستند که روی پوست حک می شوند و به همین دلیل »تاتوی 
فناوری« نــام گرفته اند اما نوع عملکردشــان کامال متفاوت با 

آنهاست و از حالت تزئینی صرف خارج شده اند.
مدارهای پوستی امواج صوتی

این نوع مدار چاپی روی پوست قرار است از ژوئیه 2017 عرضه 
شود. مدارهای پوســتی امواج صوتی بر اساس نوع موج صوتی 
ارسال شده روی وب سایت شرکت طراحی شده است. این صدا 
می تواند خنده کودک یا آهنگ مورد عالقه شما یا حتی نوع امواج 
صوتی کوتاه تولید شده باشــد که روی بدن شما به صورت تاتو 
درمی آید. تصویر و صدای مرتبط بــا آن به پایگاه داده ها انتقال 

می یابد و با استفاده از نرم افزار Soundwave و با اسکن این تاتو 
می توان از آن استفاده کرد.

DuoSkin مدارهای پوستی
یک مدار الکترونیک پوستی شیک را در ذهن تصور کنید که به 
عنوان یک رابط لمسی برای کنترل کامپیوتر، تلویزیون یا وسایل 
 MIT هوشمند از آن استفاده می کنید. مایکروسافت و دانشگاه
در سال 2016 به فرآیند ساخت محصولی پیوستند که ورقه های 
طالیی مدارهای پوستی موقتی را به حسگرهای لمسی حساس 
 ،DuoSkin تبدیل می کرد.این حســگرهای تاتویی با عنوان
حسگرهای بی سیمی هستند که مانند کنترل از راه دور پوستی 
عمل می کنند و هر چیزی را به کمک آنها می تــوان از راه دور 

کنترل کرد. این فناوری ورقه طالیی را همچنین می توان برای 
کنترل دمای بدن یا جاسازی تراشه NFC به کار برد. از این رو، 

برای باز کردن هم می توان از تکان دادن دست استفاده کرد.
مدارهای پوشیدنی سالمت

فناوری حسگرهای پوشیدنی در سال های اخیر رشد چشمگیری 
داشته  و دانشمندان از خالقیت هایی نیز در این زمینه استفاده 
کرده اند. مدارهای پوستی موقت قادر به کنترل میزان قند خون 
هستند تا حسگرهای ترانس درمال که میزان الکل را در تعریق بدن 
اندازه گیری می کنند، با جاگذاری حسگرهایی داخل چاپ های 

خاص روی پوست، این کارها را انجام  دهند.
مدارهای پوستی محو شدنی

به تازگی جوهرهایی تولید شده است که بعد از چند ماه به خودی 
خود از روی پوست پاک می شود. مدارهای پوستی موقت قرار 
است در سال 2018 و در انواع سه ماهه، شش ماهه و 12 ماهه 
عرضه خواهند شد. در این جوهرها از مولکول های کوچک تری 
نسبت به رنگ تاتوهای استاندارد استفاده شده است. این بدان 
معناست که هر وقت بخواهید آن را پاک کنید، با حالل مناسب 

می توانید از شر آن خالص شوید.
جوهرهای زیستی

محققان دانشــگاه کالیفرنیا نوعی جوهر زیســتی مخصوص 
مدارهای پوستی ابداع کرده اند که حاوی آنزیمی است که قادر 
به شناسایی مواد شیمیایی خاص است. به عنوان مثال، یکی از 
این جوهرها قادر به اندازه گیری میزان قند خون در زیر پوست 
اســت و برخی دیگر مواد آالینده موجود در هوا را شناســایی 
می کنند. در واقع، این جوهر به عنوان یک حسگر عمل می کند؛ 
بنابراین یک دستگاه خارجی برای پردازش اطالعات به دست 
 آمده از این حسگرها مورد نیاز خواهد بود. در نتیجه، اطالعات

 این حسگرها به طور بی سیم به دســتگاه  ثبت کنترل ارسال 
می شود.

مدارهای پوستی که با پرینتر سه بعدی چاپ می شوند
یک شرکت فرانسوی به تازگی یک پرینتر سه بعدی ابداع کرده که 
قادر به پرینت مدارهای الکترونیک است و در حال حاضر می تواند 

طرح های اختصاصی را نیز روی بازو پرینت کند.

امروزه مدارهای الکترونیک با کمک جوهرهای خاص روی پوست چاپ می شوند تا یک سری کارها مثل 
رصد عالئم حیاتی بدن را انجام دهند. در واقع، این مدارهای الکترونیک جزو مدرن ترین فناوری های 

پوشیدنی هستند که با وجود سبکی و ساده بودن کارهای بسیار بزرگی انجام می دهند.

نگاهی به آینده مدارهای الکترونیک که روی پوست چاپ می شوند 

 چند هفته  پیــش بود که تیــزر تبلیغاتی  
HTC U 11 منتشر شد. به زودی پرچمدار 
بعــدی کمپانی تایوانی معرفی می شــود و 
می توان گفت تقریبا از تمامی ویژگی های 
آن آگاهیم. بنا بر اخباری که توسعه دهنده 
معروف »LlabTooFeR« منتشــر کرده، 
محصول جدید HTC قابلیت ضبط صدای 

محیط به صورت سه بعدی را دارد.
ویژگــی مذکــور بــه لطــف اســتفاده از 
4 میکروفون چندســویه در بدنــه موبایل 
U11میسر شده که با توجه به تفاسیر، بسیار 
شبیه به پرچمدار کنونی این شرکت یعنی 
U Ultra است. برخالف روش های سنتی 
ضبط اصوات، صدای ســه بعدی به واسطه 

دقت فضایی بیشــتر و ثبت امواج صوتی به 
شکل واقعی، تجربه شنیداری غنی تری در 

اختیار کاربران قرار می دهد.
فناوری صدای سه بعدی روز به روز فراگیرتر 
شده و قطعه ســازان زیادی در سراسر دنیا 
 HTC به این ســو گرایش پیدا کرده اند، اما
مصمم است رهبری بازار را به دست بگیرد و 

از این طریق، مزیت رقابتی ویژه ای نسبت به 
رقبا کسب کند.

عالوه بــر قابلیــت مذکــور، موبایل جدید 
 HTC ویژگی جالب دیگــری تحت عنوان

 »Edge Sense« نیــز بــه همــراه دارد 
که وجــه تمایز دیگر این محصول با ســایر 
تلفن های موجود در بازار خواهد بود؛ البته 
باید منتظر بود و دید کــه آیا چنین قابلیت 
U11 هایی برای تضمیــن موفقیت تجاری 

کافی است؟

موبایلHTC U 11 و قابلیت ضبط صدای سه بعدی توسط 4 میکروفن
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يادداشت
نماینده فالورجان تصادف کرد

حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان، روز گذشته به دلیل 
تصادف در مسیر حرکت به سمت تهران، دچار آسیب جدی در ناحیه گردن شد. 

گفته می شود همسر الرگانی نیز در این حادثه به کما رفته است.

چهره

اخبار کوتاه

وزیر جهاد کشاورزی در آیین افتتاح و بهره برداری از طرح های کشاورزی شهرستان دهاقان، عنوان 
کرد: تولید کنندگان بخش کشاورزی و دامداری افتخارات نظام و کشور هستند و تاکنون خدمات 
زیادی برای مردم انجام داده اند. محمود حجتی اظهار کرد: مسئوالن باید تالش کنند که مشکالت فعاالن این بخش 

برطرف شود و اگر توان حل مشکلی را ندارند با رفتار خود مشکل جدید ایجاد نکنند.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: سرمایه گذاری و انجام فعالیت اقتصادی و تولیدی در مناطقی همچون شهرستان های 

شهرضا و دهاقان، باعث تقویت زیرساخت های تولیدی در همه کشور می شود.
حجتی ادامه داد: اگر دولت همه هزینه هــای اجرای پروژه های بزرگی 
همانند آنچه در شهرستان دهاقان افتتاح شده است را نیز پرداخت کند، 
بهتر از آن است که جوانان این مناطق با هدف یافتن شغل مناسب راهی 
شهرها شوند و مشکالت جدیدی ایجاد شــود. وی اضافه کرد: اداره گاز 
نیز همکاری الزم برای گازرسانی به این منطقه را انجام دهد؛ زیرا بخش 
دولتی رســالتی جز خدمت رســانی به مردم و به ویژه تولیدکنندگان 

ندارند.
مجتمع تولیدی گلخانه ای ســایوان انرژی، بااشــتغال زایی ۶۰ نفر در 
روستای همگین و شرکت فنی مهندسی دانش نهان آسیا، بااشــتغال زایی۲۰۰ نفر، با حضور وزیر جهاد کشاورزی و 

مسئوالن اجرایی شهرستان دهاقان افتتاح شد.

وزير جهاد کشاورزی در آيین بهره برداری از طرح های دهاقان:

تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری، افتخارات کشور هستند

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان، با اشــاره به اجرای طرح بی سیم های 
دیجیتال در شهرستان خوانسار اظهار داشت: طرح راه اندازی بی سیم های 
دیجیتال، یک طرح کشــوری اســت که با پیگیری اورژانس استان در 
اصفهان نیز اجرا شــد. عباس عابدی افزود: این طرح در فاز نخست در 
شهرستان اصفهان و سپس در شهرستان هایی راه اندازی شد که مشکالت 

ارتباطی به ویژه در مناطق کوهستانی و  نقاط کور داشتند. 
مسئول روابط عمومی اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه با پیگیری 
اورژانس خوانسار، اکنون اتاق فرمان و پایگاه های اورژانس تحت پوشش 
بی سیم های دیجیتال قرار گرفته است، گفت: با اجرای این طرح ارتباط 
رادیویی با کیفیت عالی در دسترس قرار می گیرد؛ همچنین در تسهیل 
ارتباط بین مراکز و پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی قابل استفاده 

است.

مدیر کمیته امداد شهرســتان نطنز گفت: سال گذشته 
مبلغ ۱۹ میلیــارد و ۶۴۰ میلیون ریال توســط خیران و 
حامیان نیکوکار جمع آوری شد. محمدرضا مومی اردستانی مدیر کمیته 
امداد شهرســتان نطنز، با اعالم این خبر گفت: با مساعدت و همراهی 
خیرین شهرستان به ویژه خیرین نطنزی مقیم تهران در سال۹۵، بیش 
از ۱۹میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی در ســرفصل های مختلف 
همچون اکرام و ایتام، طرح محســنین، زکات، صدقات، جهیزیه، سبد 

غذایی، زکات، جمع آوری و بین مددجویان توزیع شد.
وی  گفت: پرداخت کمک های موردی به منظور حل مشــکالت فوری 
نیازمندان، ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان، تهیه جهیزیه نوعروسان 
مددجو، ارائه خدمات عمرانی به جامعــه هدف، بخش درمان، پرداخت 
وام کارگشایی، اشتغال زایی مددجویان و... از موارد هزینه کرد درآمدها 

بوده است.

راه اندازی بی سیم های 
دیجیتال در شهرستان 

خوانسار

جمع آوری بیش از 
۱۹میلیارد ریال کمک 

خیرین  در نطنز

نایب رییس کمیســیون اصل ۹۰، در جمع مســئولین میراث فرهنگی اســتانی و تشکل های 
مردم نهاد، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اعتقاد بر 

این اصل در حوزه های صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی بایدبیشتر مورد توجه قرار گیرد.
زهرا سعیدی با اشاره به نقش مهم گردشگری در توسعه کشور، تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی نیز در همین راستا 

به دنبال برنامه ریزی صحیح برای رفع تمام موانع موجود در این عرصه است.
وی در ادامه با اشاره به شروع بررسی مسائل گردشگری از جانب مجلس در کشور، گفت: کارشناسان مجلس این کار را 

از استان های بزرگ حوزه گردشگری مانند اصفهان و فارس شروع کرده و 
جلساتی با فعالین این عرصه در آن استان ها برپا خواهند کرد.

نماینده مجلس شــورای اســالمی ابراز امیــدواری کرد کــه با اصالح 
 قوانین موجود، مجلس به صــورت تمام قد از توســعه این صنعت دفاع 

کند.
میرهادی قره سید رومیانی، معاون امور مجلس و امور استان های سازمان 
میراث فرهنگی کشــور نیز در این جلســه، با ابراز سپاس و خرسندی از 
تالش های مجلس برای توسعه صنعت توریســم در کشور، تصریح کرد: 

مهم ترین وظایف سازمان میراث فرهنگی در حال حاضر تشویق بخش خصوصی در راستای سرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری و صنایع دستی است.

نايب ريیس کمیسیون اصل 90 مطرح کرد:

اهتمام مجلس در رفع موانع گردشگری کشور

عکس خبر

رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرســتان دهاقان، در گفت وگو بــا خبرنگار 
ایمنا، از شناســایی ۴ متخلف چرای زودهنــگام دام در مراتع این 

شهرستان خبرداد.
محمدجواد آقاســی باتوجه به اینکه مراتع شهرستان از دیروز در 
اختیار دامداران قرار گرفت، اظهار داشت: امسال وضعیت اسکان 
عشایر باتوجه به شرایط بارندگی و میزان رشد علوفه، نسبت به سال 

گذشته مساعد است.
رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرســتان دهاقان افزود: 
درســال جاری ۱۸ فقره طرح مرتعداری در دهاقان وجود دارد که 

برای ورود دام به مراتع تعیین ظرفیت می شود.
آقاسی با اشاره به اینکه طرح مدیریت چرا از ابتدای خرداد ماه در 
مراتع شهرستان انجام می شود، اذعان داشت: شمارش دام موجود 
در مناطق براســاس پروانه چرای دام وظرفیت طرح در این مراتع 

صورت می گیرد.
وی افزود: سه موردی که در موضوع قشالق عشایر و چرای دام مهم 
اســت، ورود به هنگام دام، خروج به موقع که در اواخر شهریورماه 
صورت می گیرد و رعایت ظرفیت مراتع است که براساس پروانه دام 

و شرایط مرتع باید در نظر گرفته شود.
در چند روز آینده ۶۸ هکتار از مراتع شهرستان دهاقان برای حفظ 

مراتع وچرای دام در اختیار دامداران و عشایر قرار می گیرد.

ريیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری دهاقان خبر داد:

شناسایی ۴ مورد چرای زودهنگام 
دام در دهاقان

 دهاقان

دهاقانمبارکه

نطنز خوانسار

امام جمعه آران و بیدگل:

۲۰۳۰، سند خیانت به نسل آینده است

امام جمعه آران و بیدگل در جمع خبرنگاران، به  آران و بیدگل
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با فرهنگیان 
اشاره کرد و گفت: فرمایش های رهبر انقالب درباره سند ۲۰۳۰ در 
زمانی که مسئوالن در خواب غفلت بودند، خطری بزرگ را از انقالب 

اسالمی دفع کرد.
آیت ا... سید محمد موسوی اضافه کرد: هدف از تکلیف کردن سند 
۲۰۳۰ به ایران، حذف اصول دین و ارزش ها و جایگزینی اباحی گری 

به اسم توسعه پایدار است.
آیت ا... موسوی با گالیه از رسانه ها برای خرده گیری از حضور نیافتن 
در مراسم و عدم پوشش پاسخ وی در خطبه های نماز جمعه تاکید 
کرد: بنده اعتقاد دارم کسی که ســند خیانت به نسل آینده را امضا 

کرده، لیاقت وزارت نظام اسالمی را ندارد.

حکم قضائی، برای یک واحد صنعتی آلوده کننده 
هوا و محیط زیســت در شهرستان مبارکه صادر 
شد. این واحد صنعتی به جرم تهدید بهداشــت عمومی از طریق 
آلودگی هوا و طرح شــکایت در دادســرای عمومی و انقالب این 
شهرستان محکوم شد. آلودگی این واحد محرز و مسلم شناخته شده 
و ضمن الزام به رفع آلودگی و اخذ تاییدیه محیط زیست، به تحمل 
جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد.طبق ماده ۶۸۸ قانون 
مجازات اسالمی، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی و باعث 

آلودگی محیط زیست شناخته شود، ممنوع است.
شهرستان مبارکه در ۴۵ کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار دارد.

باحضور پزشکان ومتخصصان بومی، ۲۵۰ نفر از اهالی 
منطقه محروم دهستان برزاوند شهرستان اردستان 
به صورت رایگان معاینه شدند. بخشدار مرکزی اردستان گفت: اعضای 
تشکیل دهنده این گروه پزشکی عبارت اند از حسین محمودی قهساره 
متخصص اورولوژی، مریم قاسمی قهساره دندان پزشک و عباس حیدری 
قهساره پزشــک عمومی منطقه که با برپایی چادرهای هالل احمر، 
روستاییان را رایگان معاینه کردند. مهرداد باقری، مشارکت بشردوستانه 
پزشکان بومی منطقه را در پیشگیری و درمان بیماری روستاییان موثر 
دانست و افزود: اندازه گیری قند وفشــار خون روستاییان این منطقه، 
ازجمله معاینات پزشکان در یک روز بوده است. بخش مرکزی اردستان با 

سه هزارو ۴۹۴ خانوار، دارای پنج دهستان و ۱۲۱ روستاست.

محکومیت قضائی یک واحد صنعتی 
آلوده کننده محیط زیست در مبارکه

معاینه پزشکی رایگان اهالی دهستان 
برزاوند اردستان

 مبارکه

 اردستان

با مسئوالن

نماینده ولی فقیه در کاشان، در دیدار  کاشان
با جانبازان ۷۰درصدی شهرســتان 
کاشان، با اشاره به اینکه هر لحظه از عمر جانبازان سرافراز 
میهن اســالمی ایران شهادت اســت، گفت: جانبازان، 
قهرمان شهدای ماندگار و زنده ای هستند که لحظه لحظه 
زندگی شان شهادت است. آیت ا... عبدالنبی نمازی صبر 
جانبازان را قابل ستایش دانســت و یادآورشد: تحمل 
دوران جانبازی سخت و طاقت فرساست و تنها خداوند 
است  که می تواند سختی های عمر جانبازان را در دنیا و 

عالم برزخ جبران کند.
آیت ا... نمازی جایگاه مومنین را جایگاه رفیعی خواند و 
َن الُْمْؤِمِنیَن  با اشاره به این آیه از قرآن که می فرماید ››ِمّ
َ َعلَْیِه ۖ َفِمْنُهم َمّن َقَضی ٰ نَْحَبُه  ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلّ
َوِمْنُهم َمّن یَنَتِظُر‹‹ گفت: شهدا رفتند و ما جانبازان نیز 

در نوبت و صف قرار گرفته ایم تا به شهدا ملحق شویم.
وی با بیان اینکه شــهدا و جانبازان ایران اسالمی سند 
مظلومیت شــیعه و ملت قهرمان ایران هستند، اظهار 
داشت: برخی اوقات برخی از ما مســئوالن،  نسبت به 
ادای دیــن و انجام وظیفه خود به جانبــازان کوتاهی و 
سهل انگاری می کنیم و گاهی نیز شاید برخی کارها از 
عهده آنها خارج باشد. نماینده ولی فقیه در کاشان اظهار 
امیدواری کرد که خداوند کمک کند تا بتوانیم بخشی از 
وظایفی را که در قبال جانبازان سرافراز بر عهده داریم، 
انجام دهیم و در این رابطه تاکنون چندین بار از مسئوالن 
بنیاد شهید برای دیدار با خانواده شهدا و جانبازان کاشان 
دعوت شده است که امید است دولت بعدی فرصت حضور 

در کاشان را داشته باشند.
آیت ا... نمازی، یکی از خواسته های برحق خانواده شهدا و 
جانبازان شهرستان کاشان را  دیدار با رهبر معظم انقالب 
دانســت و اظهار امیدواری کرد که این دیدار همزمان 
با حضور معظم له برای  افتتاح رســمی مصلی بقیه ا... 

االعظم شهرستان کاشان محقق شود.
قاسم معقولی مدیر مرکز فرهنگی جانبازان خاتم االنبیاء 
شهرســتان کاشــان نیز تعداد جانبازان ۷۰درصدی 
شهرستان کاشان را ۸۹ نفر اعالم کرد و یادآور شد: از این 
تعداد، تاکنون ۸ نفر به جمع دوستان و همرزمان شهید 
خود پیوسته اند. وی یکی از مهم ترین درخواست های 
جانبازان سرافراز شهرستان کاشان را دیدار حضوری با 
رهبرمعظم انقالب اعالم کرد و گفت: جانبازان شهرستان 
کاشان هیچ درخواست دیگری به غیر از دیدار حضوری 

با رهبر معظم انقالب ندارند.

حجت االسالم حســن صفرزاده تهرانی افزود: نظام مقدس 
جمهوری اســالمی از ابتدای پیروزی اهداف خود را بر طبق 
معیارها و ارزش هــای الهی معرفی کرد و از ســوی دیگر با 
توجه به اینکه هویت و تجلی این نظام مقدس از حضور مردم 
و اتکا به آرای عمومی جامعه حاصل شــد، ثبات و اقتدار آن 
نیز وابسته به حضور و مشارکت گســترده مردمی از طریق 
نمودهایی همچون انتخابات خواهد بود و از این جهت کسی 

حق ندارد این ویژگی مهم نظام اسالمی را تضعیف کند.
امام جمعه زاینده رود تصریح کرد: در ایران اسالمی، هدف  ها 
و آرمان  ها در باورهای دینی ریشه دارد و نظام سیاسی باید 
برای تحقق آنها بکوشد؛ لذا تبلیغات انتخاباتی باید ارزش  های 
اسالمی را نشان دهد و نظام اسالمی را در رسیدن به آرمان  ها 

کمک کند.
وی ادامه داد: باید به این مهم توجه داشــت که اســالم به 
هدف  ها و آرمان  هایی توجه ویژه دارد که ســبب شکوفایی 
جامعه اسالمی می  شــود؛ از این  رو، تبلیغات انتخاباتی باید 

شرایط را برای رسیدن به این هدف  ها فراهم کند.
صفرزاده تهرانی اضافه کرد: فرهنگ سیاســی باید همچون 
فرهنگ دینی برای ما اهمیت داشــته باشــد؛ چون ریشه 

فرهنگ دینی در توسعه سیاسی است.
وی عنوان کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، 
همه در انتخابات با کرامت رفتار کنند؛ چه آنهایی که نامزد 
می شوند، چه آنهایی که طرفدار نامزدها هستند و چه آنهایی 
که مخالف با بعضی از نامزدها هســتند. جناح های مختلف 
کشــور، بداخالقی، بدگویی، اهانت، تهمت و این حرف ها را 
مطلقا درپیش نگیرند؛ این از آن مسائلی است که اگر پیش 

بیاید، دشمن از آن خوشحال می شود.
امام جمعــه زاینــده رود بیان کــرد: بعضــی از داوطلبان 
ریاست جمهوری، با توهین، بی اخالقی، دروغ، سیاه نمایی، 
عقده گشایی، قیافه حق به جانب، آدرس دادن غلط، نسبت 
ناروا، اتهام بســتن و دیوارکشــی بین پیاده روها، مردم را از 
رقیب می ترسانند تا انتخابات را از حالت طبیعی خارج کرده، 
فضا را هیجانی کنند و ازطریق بازی با احساســات مردم، از 
جواب منطقی طفــره می روند و با دو قطبــی  کردن فضای 

انتخابات موج سواری می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: آن کسی که با ســیلی خوردن یک 
شهروند محترم احساساتش جریحه دار می شود، باید پاسخ 
دهد که بی حرمتی  به ایرانی های مســافر در خارج از کشور 

یا ترور و وحشت توســط منافقین، کجای احساسات آنها را 
جریحه دار کرد؟

صفرزاده تهرانــی اذعان کرد: فلــذا همان گونه که معظم له 
فرمودند، این نوع حرکت ها تبلیغات انتخاباتی نیست؛ بلکه 
این مسائل، تهدید نظام بوده و بوی توطئه می دهد! فلذا باید 
گفت قانون شــکنی و بداخالقی انتخاباتی، بازی در میدان 
دشمن اســت و هر کس در انتخابات بخواهد آشوب کند با 
عکس العمل سخت مواجه خواهد شد و سیلی خواهد خورد.

وی متذکر شــد: زیر ســوال بردن نظام، ســبک شمردن 
دســتاوردهای ۴ دهه انقالب، معرفی نظام بــه گونه ای که 
دشمن پسند باشد، از نظر ملت مســلمان و انقالبی مردود 
و محکوم است؛ لذا برخی افراد ملت مســلمان را از سر کار 

نیامدنشان و از تهدید دشمن نترسانند.
امام جمعه زاینــده رود تاکید کرد: هنــوز صدای رهبرمان 
در گوشــمان طنین انداز اســت که فرمودند: اگــر بندبند 
استخوان هایمان را جدا ســازند، اگر ســرمان را باالی دار 
برند، اگر زنده زنده در شعله  های آتشمان بسوزانند، اگر زن 
و فرزندان و هســتی  مان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و 

غارت برند، هرگز امان  نامه  کفر و شرک را امضا نمی  کنیم.
وی تصریح کرد: ایشان فرمودند: »من به تمام دنیا با قاطعیت 
اعالم می کنم که اگر جهان خواران بخواهند در مقابل دین 
ما بایســتند، ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایســتاد 
و تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشســت؛ یا همه آزاد 
می شویم یا به آزادی بزرگ تری که شهادت است می رسیم.«

صفرزاده تهرانی، در ادامه به انتخابات شورای اسالمی شهر و 
روستا اشاره کرد و گفت: عضو شورای اسالمی شهر و روستا 
باید مومن، انقالبی، ارزشــی، با اخالص، با اخالق، با انگیزه، 
دلسوز، مردمی، پاســخگو، انتقادپذیر، ایده پرداز و تاثیرگزار 
باشد. وی اضافه کرد: عضو شورای اسالمی شهر و روستا باید 
دارای صداقت، شــجاعت، لیاقت، مقبولیت، تعهد، تجربه، 
توان مدیریت و سابقه خدمت بوده و فرصت خدمت شایسته 

را داشته باشد.
امام جمعه زاینــده رود با توصیه به اعضای فعلی شــورای 
اسالمی این شــهر عنوان کرد: قصد نداشــتم وارد مباحث 
شورای اســالمی فعلی شــوم، خاصه که هیچ یک از ایشان 
داوطلب حضور مجدد نشدند؛ اما چون یکی دو موضوع مهم 
مشکل ساز پیش آمده است، به اعضای شورای شهر توصیه 
می کنم در فرصت باقی مانده خدمت، در تصمیمات شــورا 
به صورتی عمل کنند که سرسری گرفتن امور و انجام کارها 

به هر کیفیت و با هر قیمت، از آن برداشت نشود.

امام جمعه زاينده رود با اشاره به اينکه انتخابات در جمهوری اسالمی ايران نماد مردم ساالری دينی    زاينده رود
است، اظهار کرد: امتیاز نظام جمهوری اسالمی ايران در میان نظام های ديگر حکومتی در عصر معاصر، 

برخورداری از دو ويژگی خدامحوری و مردم گرايی است.

 در ايران اسالمی، هدف  ها 
و آرمان  ها در باورهای 

دينی ريشه دارد و نظام 
سیاسی بايد برای تحقق 
آنها بکوشد؛ لذا تبلیغات 
انتخاباتی بايد ارزش  های 

اسالمی را نشان دهد 
و نظام اسالمی را در 

رسیدن به آرمان  ها کمک 
کند

نماينده ولی فقیه در کاشان:

شهدا و جانبازان، سند 
مظلومیت شیعه هستند

امام جمعه زاينده رود:

ریشه فرهنگ دینی در توسعه سیاسی است

)بازديد گردشگران اتريشی از حسینیه حبیبی های خوانسار(
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تحدید حدود اختصاصی
2/446 شماره صادره: 1396/43/363815 – 1396/2/17 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه  پالک شماره 2073 فرعی 14/761/2 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام عباسعلی عابد زاده کوهانستانی 
فرزند حسن مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/03/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 5253  حیدری 

رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)150 کلمه،2 کادر(
ابالغ رای

2/454 کالسه پرونده: 950469 شــماره دادنامه: 9509976795701169- 95/12/1 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شــورای حل اختالف خواهان اصفهان : حبیب ملک مکان خوانده: مهدی 
رضا زارع به نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای حبیب ملک مکان به طرفیت مهدی رضا زارع به 
خواسته مطالبه مبلغ 18/300/000 ریال وجه چک به شماره 841275 به عهده بانک کشاورزی 
شــعبه بند  1 میر به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/300/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/437/500 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/7/20 تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 4379 شعبه 27 حقوقی  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()287 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/458 شماره: 170/95 ش 13 - 95/8/4 به موجب رای شماره 591 تاریخ 95/4/2 حوزه 13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدجواد آذری 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 935/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشرآگهی 
با احتســاب مرحله اجرا در صورت لزوم به آن و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/8/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له بهروز معاجزی فرزند حسین 
با وکالت علی هراتیان به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی ابتدای شریعتی ساختمان الزهراء 
طبقه 3 واحد 109. همراه با نیم عشردولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:4370 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()205 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

2/461 شماره اجراییه:9610420352200054  شماره پرونده:9509980352200515 شماره 
بایگانی شعبه:950528 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970352201309 محکوم علیهم: 1- محمود شــبانی فرزند عباس به نشــانی 
مجهول المکان 2- اصغر صفدریان کرویه فرزند ابوالقاسم به نشانی مجهول المکان 3- زیبا 
محمدیان فرزند حســین به نشــانی مجهول المکان. محکوم اند به متضامنًا به پرداخت مبلغ 
16000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2556000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت مبلغ 1100000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام میباشد در حق خواهان پست بانک استان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان 
به نشانی اصفهان خیابان محتشم کاشــانی نبش بن بســت کیوان کدپستی 8175889441 
همراه: 09139710438 با وکالت علیرضــا مرادی فرزند بهرام به نشــانی اصفهان خیابان 
فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه ســوم واحد 11 کدپستی 8164996737  همراه: 
09131086837 . و نیم عشر اجرایی به مبلغ 800/000 ریال در حق صندوق دولت.محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له  بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکــم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 4419 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)477 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکيت

2/474 شماره صادره: 1396/43/361732 – 1396/2/12 نظر به اینکه سند مالکیت یک دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره: 80 فرعی از 24 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان 
ذیل ثبت 53461 در صفحه 330 دفتر امالک جلد 425 به نــام فخرالزمان محلوجی اصفهانی 
تحت شماره چاپی مسلسل 016599 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس طی سند قطعی 
61621- 61/12/23 دفترخانه 5 به حســین صادقی آفارانی انتقال گردیده و بموجب ســند 
1642- 85/3/9 دفترخانه 160 اصفهان 18/8 سهم مشاع از 142 سهم ششدانگ به شهرداری 
اصفهان انتقال گردیده است و حسین نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 32830- 96/2/19 به گواهی دفترخانه 160 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 5320 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )262 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/477 شماره درخواست: 9610463727100006 شماره پرونده: 9509983728500772 
شــماره بایگانی شــعبه: 952070 نظر به اینکه در پرونــده کالســه 952070 کیفری آقای 
محمدجواد رضائی فرزند نعمت اله متهم است به ساخت و نگهداری 3 کیلو باروت دست ساز 
و حفاری غیرمجاز به منظور اکتشــاف معدن، لذا با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده به 
اســتناد ماده 115 قانون آئین دادرســی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب مراتب در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا نامبرده در جلســه رسیدگی روز دوشنبه 
1396/04/12 ساعت 11/30 صبح در شعبه اول دادگاه عمومی نایین جهت رسیدگی حاضر 
شود. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف: 77 قاسمی رئیس شعبه اول 

دادگاه عمومی نایین)112 کلمه،1 کادر(
حصر وراثت

2/478  خانم عصمت زمانی نایینی به شناســنامه شماره 15 به شــرح دادخواست به کالسه 
51/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه کمرانی نایینی به شناســنامه شــماره 968 در تاریخ 1395/12/24 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: عصمت 
زمانی نایینی )دختر( 2- همدم زمانی نایینی)دختر( 3- احمد زمانی نایینی) پسر( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 80 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نایین)مجتمع 

شماره یک()124 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/479 خانم مهناز عرب بافرانی به شناسنامه شماره 1240031157 به شرح دادخواست به 
کالسه 55/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن عرب بافرانی به شناسنامه شــماره 39 در تاریخ 1396/02/17 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: 
مهناز عرب بافرانی )دختر( 2- مجید عرب بافرانی )پسر( 3- محمدرضا عرب بافرانی ) پسر( 
4- مریم محمدمیرزائی بافرانی )همسر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 79 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نایین)مجتمع شماره یک()131 کلمه، 1 کادر(

ابالغ اجرائيه
2/480 شماره پرونده: 139504002003001098/1 شــماره بایگانی پرونده: 9502152/1 
شــماره ابالغیه: 139603802003000010 بدینوســیله به محمود غنی پور اورگانی فرزند 
عبدالرســول به شناســنامه شــماره 59 به نشــانی بلوار بعثت کوی حســن آباد کدپستی 
8197873733 بدهکار پرونده کالسه  139504002003001098/1 که برابر گزارش اداره 
پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد برابر چک شماره 418100- 90/7/20 
بر عهده بانک صادرات شعبه شیخ طوســی اصفهان صادر گردیده مبلغ 25500000 ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکاران )جالل و هاشم نصیری( درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشــار این آگهی که از تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.م الف: 5234 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائيه

2/481 شــماره پرونده: 139504002003001336/1 شماره بایگانی پرونده: 9502546/1 
شماره ابالغیه: 139603802003000007 بدینوســیله به محمدعلی قادری زفره ئی فرزند 
عبدالغفار به شناسنامه شــماره 807 به نشانی خیابان شیخ صدوق شــمالی خیابان شیخ 
مفید بدهکار پرونــده کالســه 139504002003001336/1 که برابر گزارش اداره پســت 
نشاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد برابر چک شماره 266561- 90/06/8 
عهده بانک سپه شعبه شــیخ صدوق بین شــما و جالل و هاشــم نصیری مبلغ پنج میلیون 
ریال بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشــریفات قانونــی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجــراء مطرح می 
باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رســمی بشــما ابالغ مــی گردد از 
تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر مــی گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت 
بدهی خود اقــدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیــات اجرائی طبق 
 مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد.م الف: 5233 اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان 

)174 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائيه
2/482 شماره پرونده: 139504002003001097/1 شــماره بایگانی پرونده: 9502150/1 
شماره ابالغیه: 139603802003000008 بدینوســیله به محمدعلی قادری زفره ئی فرزند 
عبدالغفار به شناسنامه شماره 807 به نشــانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان 
شیخ مفید بدهکار پرونده کالســه 139504002003001097/1 که برابر گزارش اداره پست 
نشاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد برابر چک شماره 266551- 90/05/17 
عهده بانک سپه شعبه شیخ صدوق بین شما و جالل و هاشم نصیری مبلغ بیست میلیون ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.م الف: 5232 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/490 در خصوص پرونده کالسه 950730 خواهان حسن آرامی دادخواستی مبنی بر الزام به 
طرفیت مصطفی طیوری خوراسگانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/13 
ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4336 شعبه 28 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک( )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/491 در خصوص پرونده کالسه 951572 ش 7 خواهان بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی 
فیض آثاربــا وکالت داود نیک نام دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت 1- اعظم یزدیان 
2- مظفر نیک بخت نصرآبادی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مــورخ 96/04/12  
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:4325 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )125 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/492 درخصوص پرونده کالسه 950643 خواهان نبی اله صداقتیان دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 8450/000 ریال بابت خســارت وارده از تصادف به طرفیت ابوالحسن دهقانی، 
عباد قبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/12 ساعت 17 تعیین گردیده 
اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 4327 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/493 درخصوص پرونده کالسه 960063 ش 15 خواهان محسن قاسمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت ملک محمد ویسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/04/12 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان 
ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد شد. م الف: 4357 شعبه 15 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک( )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/494 درخصوص پرونده کالسه 960096 ش ح 15 خواهان مجید هدایت دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 162/000/000 به طرفیت رضا امین الرعایایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/04/13 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان 
ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد شد. م الف: 4314 شعبه 15 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک( )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ شونده حقيقی

2/495 شماره ابالغنامه:9610100350101396 شماره پرونده:9409986795400676 شماره 
بایگانی شعبه:960087 ابالغ شوندگان حقیقی: 1- مرتضی فاضلی فرزند جعفر 2- محمود شاه 
چراغی 3- ناصر شاه چراغی 4- حسین فاضلی 5- مرتضی فاضلی 6- طیبه محمدی 7- زهره 
فاضلی به نشــانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/04/13 سه شنبه ساعت: 11/15 محل 
حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه3- اتاق شماره 333 در خصوص دعوی سعید خبازیان به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:4427 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )88 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/496 در خصوص پرونده کالسه 960163 ش 5 خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر 

مطالبه به طرفیت امیر پورباقری دهکردی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 96/04/13  ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:4383 شعبه 

5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/497 در خصوص پرونده کالسه 95-572 شعبه 22 خواهان علی اکبر سعید فر دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه به طرفیــت محبوبه غالمی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
96/04/12 ســاعت 4 بعدازظهر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4321 شعبه 22 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک( )116 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی)اصالحيه(

2/507 شــماره: 161/95 به موجب راي شــماره 222 تاریخ 95/9/17 حوزه 47 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ساالر مهدی زاده فرزند مظاهر  
به نشاني مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/890/000 ریال بابت هزینه دادرســي و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ چک 255966 
مورخ 93/10/25 لغایت تاریخ اجراي حکم در حق محکوم له محمود زارع فرزند عبدالرسول 
به نشــاني فالورجان الرگان خ روبه روي دهیاري منزل شــخصي و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا و پرداخت هزینه نشر آگهي طبق تعرفه. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:37399 شعبه 47 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره 

سه( )186 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/464 شماره: 171/95 ش 13 به موجب رای شماره 833 تاریخ 95/5/17 حوزه 13 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمدصادق آذری به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 2/790/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/8/26- 30/000/000 ریال و 94/6/30- 
20/000/000 ریال و 94/11/30 لغایت اجرای حکم و هزینه نشــر آگهی با احتساب اجرا در 
حق محکوم له بهروز معاجزی با وکالت علی هراتیان به نشانی اصفهان خ شریعتی ساختمان 
الزهراء طبقه 3. همراه با نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:4364 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/536 در خصوص پرونده کالســه 1393/95 خواهان سید محمدرضا کاظمی، هوانیروز با 
وکالت محسن محمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شرکت آرشام صنعت سپاهان، 
رویا کالهدوزان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 96/03/30  ساعت 8/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی حد فاصل آتشگاه و میرزا طاهر 
مجتمع قضایی شــهید مطهری شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 52 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5458 شعبه 52 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

2/537 شــماره ابالغنامه:9610100353801092 شــماره پرونده:9509980360200660 
شماره بایگانی شعبه:960216 ابالغ شونده حقیقی: مهسا سلیمی به نشانی اصفهان- متواری 
، تاریخ حضور:1396/03/29 دو شنبه ساعت: 12 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ 
شهید نیکبخت-ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان-طبقه3-اتاق شــماره 310 در 
خصوص شکایت مهدی علی خاصی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
 حاضر شوید.م الف:5475 شــعبه 112 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)112 جزایی سابق( 

 )65 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/538 شــماره ابالغنامه: 9610100354701367 شماره پرونده: 9109980359400849 
شماره بایگانی شعبه: 960265 شاکی محســن محمدی دادخواستی به طرفیت متهم مسلم 
قنبری به اتهام استفاده از سند مجعول )یک فقره چک( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )121 
جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالســه ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1396/03/30 و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می 
شود تا متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 5477 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق(

 )175 کلمه، 2 کادر(

بخش اورژانس بیمارستان شهدای لردگان با حضور مسئوالن استانی افتتاح شد. ارسالن 
خالدی فر در آيین افتتاحیه اظهار کرد: اين بخش با صرف اعتباري بالغ بر يك میلیارد 

و 700 میلیون تومان در فضايي به متراژ يك هزار و 600 متر مربع بهره برداري شد.

بخش اورژانس بيمارستان شهدای لردگان افتتاح شد
اخبار کوتاه

مديــرکل دفترمديريت بحران اســتانداری گفت: درهشــتمین 
روزجست وجوها، جســد دومین زن ناپديد شــده سیل روستای 

محمدآباد بخش »منج«  شهرستان لردگان پیدا شد.
ستار فرهادی افزود: اين جسد با تالش نیروهای امدادی و غواصان 
منطقه پس از هشت روز جســت وجو، در درياچه سد کارون چهار 

پیدا شد.
وی گفت: تالش ها برای کشف دو جسد ديگر ادامه دارد.

وقوع سیل هفدهم ارديبهشــت ماه در روستای سید محمد بخش 
منج در شهرستان لردگان، موجب ناپديد شدن چهار بانو و مصدوم 

شدن دو زن ديگر اين روستا شد.

ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های دوومیدانی ناشنوايان کشور، 
دو مدال قهرمانی کسب کردند.

به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال 
و بختیاری، رقابت های قهرمانی دوومیدانی ناشــنوايان کشور به 

میزبانی قزوين در حال برگزاری است.
در اين دوره از رقابت ها مجید شاهینی با قرار گرفتن در جايگاه دوم 

ماده ۱۱0 متر با مانع، گردن آويز نقره را به دست آورد.
علیرضا عالی پور دومین نشان تیم دوومیدانی چهارمحال و بختیاری 
در رقابت های قهرمانی کشور را از آن خود کرد و در ماده ۸00 متر 

موفق شد ضمن کسب مدال طال، بر سکوی نخست قرار گیرد.

مدير شیالت و آبزيان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
از تولید ۳۴0 هزار قطعه ماهی زينتی در هفت مزرعه اين استان در 
ســال گذشــته خبر داد. به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری، پرويز منصوری، ماهیــان زينتی تولیدی 
استان را شامل گونه های گلدفیش، سان فیش، آرونا، آنجل و اسکار 
دانست و اظهار کرد: تولید ماهیان زينتی در اين استان طی دو سال 

گذشته افزايش چشمگیری داشته است.
وی افزود: اين افزايش تولید در راستای عملیاتی شدن طرح های 
اقتصاد مقاومتی برای تقويت مشــاغل خانگی، پرورش و نگهداری 

ماهیان زينتی بوده است.
مدير شیالت وآبزيان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری، از 
نبود بازارياب خارجی برای ماهیان زينتی ابراز تاسف کرد و گفت: 
در صورت معرفی محصول تولیدی استان به کشورهای حوزه خلیج 
فارس، امکان صادرات بخشی از ماهیان زينتی مرغوب و بازارپسند 

استان ممکن می شود.

ســجاد خالقی درباره فعالیت های خــودش چنین گفت: 
فعالیت های ادبی را می شود به دو دسته تقسیم کرد: حضور 
در جشنواره ها و چاپ کتاب؛ در زمینه حضور در جشنواره ها 
به لطف خدا چند مقام کشوری تا به حال کسب کردم که از 
مهم ترين آنها، کسب مقام اول جايزه ادبی يوسف در سال ۹0، 
مقام اول جشنواره شهر پرچراغ سال ۹0،  مقام اول جشنواره 
دانشجويان سراسر کشور مهرباران سال  ۹0، به عالوه  نامزدی 
نهايی دريافت جايزه و تقدير شده در بخش رمان بزرگسال 
و داستان کوتاه نوجوان و جشــنواره  داستان نويسی رضوی 
و جشنواره  داستان نويسی بســیج و چند جشنواره  ديگر را 

می توانم نام ببرم.
 در بخش کتــاب متاســفانه ما شهرســتانی ها بــه خاطر 
دوری از تهران و ديده نشــدن توسط ناشــران ملی، ديرتر 
می توانیم پیشــرفت کنیم؛ به طور مثال من از چند ســال 
قبل چهــار کتاب آماده  چــاپ دارم اما برای چاپ شــان با 
مشکل مواجه شدم و نتوانستم ســر وقت آنها را چاپ کنم؛ 
ولی به لطف خدا االن دو کتاب داســتان کوتاه و يك رمان 
از من در حال آماده سازی برای چاپ است و اوايل سال بعد 
ان شاءا... چاپ می شوند، البته هنوز جرئت نمی کنم و به آن 
 درجه نرســیده ام که به خودم به عنوان يك نويســنده نگاه 

کنم. 
به نظرم بیشــتر، ارتزاق از راه نوشتن و خوانده شدن توسط 
مردم و اينکه مــردم آدم را به عنوان نويســنده قبول کنند 
می تواند دلیل نويسنده شدن باشد؛ وگرنه تا قبل از آن چنین 

احساسی ندارم. 
  خالقی در پاسخ به اينکه چقدر اين جشنواره ها در پیشرفت 
و تعالی هنرمندان موثر اســت،گفت: اين مســئله دو بحث 
جداگانه اســت؛ اول اينکه نگاه جشــنواره ای و سفارشــی 
نويســنده يا کال هنرمند، اصال با روح خلق کــردن و ابداع 
سازگار نیســت و در واقع هنرمند محدود و خنثی می شود؛ 
پس جشنواره ای نويســی و فقط برای جشــنواره نوشــتن 
می تواند خطرناک باشد؛ اما از طرف ديگر وجود جشنواره های 
اينچنینی می تواند باعث گردهم آمدن نويســنده ها، کسب 
تجربــه از ديگران و از همــه مهم تر ديده شــدن امثال من 
 شــود که کمتر فرصت و امکانات ارائه  کارهای خودشــان 

را دارند .
اما جشنواره ای نوشتن می تواند خطرناک باشد. همه  آثاری 
که من برای جشنواره ها می فرستم، نتیجه دغدغه ها و افکارم 
بوده؛ يعنی اينطور نبوده که صرفا برای جشنواره بنويسم، به 
نظرم اين طور بهتر اســت که کار خودم را انجام دهم و اگر با 

موضوع يك جشنواره همخوانی داشت، کار را برای جشنواره 
بفرستم؛ چون با اين روش ضربه ای به کار نمی خورد.

وی با اشــاره بــه اينکــه بــه دلیل عالقــه بــه فرهنگ 
بختیاری)باوجود اينکه از اين طايفه نیست( و کمبود يك کار 
خوب در اين زمینه وظیفه  خود ديد کمی از فرهنگ اين قوم 
بگويد، گفت: متاســفانه با وجود داشتن استعدادهای بالقوه 
بین نوجوان ها و جوان های هم استانی، اقبال کمی به داستان 
وجود دارد و به نظرم اين به خاطر ســیطره شــعر در استان 
ماست، مردم استان ما ذاتا شاعر و شعردوست هستند و کمتر 
داستان را به عنوان يك هنر جدی می گیرند؛ به همین دلیل 
کمتر به سمت اين نوشته ها تمايل دارند اما من مطمئنم اگر 
روی اين بخش هم سرمايه گذاری فکری و مادی انجام شود 

می توانیم نتايج عالی کسب کنیم.
من نويســندگی را با کالس های نويســندگی حوزه هنری 
که در خانه هنرمندان برگزار می شــد، يــاد گرفتم و خودم 
ادامه دادم تا به اين ســطح برســم. اما الزم می دانم از تنها 
استاد داستان نويســی خودم جناب دکتر صفار تشکر کنم، 
چون ايشــان خیلی به گردن من حق دارنــد؛ مثال همین 
رمان »ظلمت ســفید« را قبل از فرســتادن به جشــنواره 
آقای دکتر صفار نقد کردنــد و من ايرادهــا را رفع کرده و 
 فرســتادم و به نظرم قســمت عمده اين مقام، سهم ايشان 

است.
دو رمــان اول من و دو مجموعه داســتان اولــم به صورت 
رئالیستی نوشته شده اما به خاطر عالقه  شخصی و زمینه های 
فکری که دارم شــخصا رمان فانتزی نوجوان را برای ادامه 
کار ترجیح می دهم و درحال حاضر مشــغول به کار هستم؛ 
به عالوه  رمان طنز که جــای اين نوع در کشــور ما خیلی 
 خالی است و ان شــاءا... بتونم در اين زمینه ها نیز موفقیت 

کسب کنم.
خالقی در ادامه، در پاسخ به اين سوال که رمان شما برگزيده 
جشنواره داستان انقالب بوده و يك اثر بايد دارای چه ويژگی 
باشد تا بتوان به آن عنوان »رمان انقالب« داد، گفت: من در 
اندازه ای نیســتم که بتوانم حدود رمان انقالب را بگويم اما 
چیزی که می دانم اين است که تاکنون کار درخوری در اين 
زمینه نوشته نشــده، البته کارهايی ارائه شده؛ اما با يك گل 

بهار نمی شود. 
به نظرم تا االن درگیر کلیشــه هايی بوديم که بارها نوشته 
و نخ نما شــده و اگر ســراغ واقعیت های تاريخــی انقالب 
 برويم و موضوعات بکر را پیدا کنیــم، می توانیم آثار خوبی 

خلق کنیم.

پای درد دل نویسنده جوان چهارمحالی؛

نویسندگان چهارمحال و بختياری در مهجوریت هستند

با مسئوالن

فرمانــدار بروجن گفت: زمین لرزه ۳/۱ريشــتری صبح 
دوشنبه گندمان خسارتی در پی نداشته است. سیف ا... 
فیاضی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اين موضوع 
اظهار داشــت: طی بررســی های اولیه، اين زمین لرزه 

خسارت جانی و مالی نداشته است. 
زمین لرزه ای به بزرگی ۳/۱ريشــتر ساعت 6:۳0 دقیقه 
دوشنبه ۲۵ ارديبهشت، در گندمان واقع در چهارمحال و 
بختیاری به وقوع پیوست. عمق اين زمین لرزه ۱۴ کیلومتر 
اعالم شده اســت. براساس اعالم موسســه ژئوفیزيك، 
موقعیت زمین لرزه در 6 کیلومتری گندمان، ۹ کیلومتری 
بلداجی و ۲۱ کیلومتری بروجن در چهارمحال وبختیاری 

بوده است. گندمان از توابع شهرستان بروجن است.

جهانبین نیوز: سجاد خالقی نویسنده  جوان چهارمحال و بختیاری خالق اثر »ظلمت سفید« است که موفق 
به کسب مقام اول در جشنواره  داستان انقالب در بخش رمان نوجوان شده است . وی متولد شهر نافچ بوده 

و به گفته خودش چند سالی هست که پیگیر داستان نویسی است. 

 زمین لرزه گندمان 
خسارتی نداشت

مديرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: مجتمع تولید آهك در چهارمحــال و بختیاری با 

سرمايه گذاری از سوی کشور آلمان احداث می شود.
نعیــم امامی اظهار داشــت: ايــن مجتمــع تولیدی با 
سرمايه گذاری ارزشی ۳00 میلیون يورو  از طرف کشور 

آلمان و  در منطقه روستای دزک احداث می شود.

مدير آب وخاک وامور فنی ومهندســی جهادکشاورزی 
چهارمحــال و بختیاری گفت: چهارمحــال و بختیاری 
 رتبه دوم کشــور را در اجرای طرح هــای آبیاری نوين 

کسب کرد.
ســید طاهر نوربخش با اشــاره به اين موضــوع اظهار 
داشــت: در حال حاضر بخش قابل توجهــی از اراضی 
 چهارمحال و بختیاری به سیســتم آبیاری نوين مجهز 

شده است. 
وی عنوان کرد: ۴۳ درصد اراضی کشــاورزی اين استان 
از سیستم آبیاری تحت فشــار و نوين بهره مند هستند. 
مدير آب وخاک و امور فنی ومهندســی جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: اين استان دارای 

۱۲0هزار هکتار اراضی آبی است.

 احداث مجتمع تولید آهک 
در چهارمحال و بختیاری 

چهارمحال؛ رتبه دوم کشور 
دراجرای طرح های آبیاری

 کشف جسد دومین گمشده سیل 
در شهرستان لردگان

 درخشش ناشنوایان چهارمحالی 
در رقابت های دوومیدانی کشور

 تولید ۳۴۰ هزار قطعه ماهی زینتی 
در چهارمحال و بختیاری

متاسفانه با وجود 
داشتن استعدادهای 
بالقوه بین نوجوان ها 

و جوان های 
هم استانی، اقبال 

کمی به داستان 
وجود دارد و به نظرم 
این به خاطر سیطره 

شعر در استان ماست
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يادداشت
داشتن کارت هوشمند ملی در انتخابات ، ضرورت ندارد

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور گفت: برای شرکت در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شــوراهای اسالمی شهر و روستا، 

داشتن کارت هوشمند ملی ضروری نیست.

با مسئوالن

اخبار کوتاه

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هدف حمله های سایبری 
قرار گرفت، اما فعالیت های مراکز درماني وابسته به این 

دانشگاه بدون مشكل ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــكی اصفهان 
گفت: این حمله ســایبري که با کمک بدافزار معروف 
به WannaCry انجام شد بیشــتر سازمان ها و مراکز 
درماني را مــورد هدف قرار داده بــود و برخي از مراکز 
دانشگاه علوم پزشكي نیز از این حمله در امان نبوده اند.

 کیانوش جهان پور ادامــه داد: در حال حاضر وضعیت 
واحدهــاي انفورماتیک در بیمارســتان های تابعه این 
دانشگاه عادي اســت و اقدامات الزم براي جلوگیري از 
نفوذ این بدافزار به سایر سیستم ها با کمک پلیس فتاي 

اصفهان صورت گرفته است.
وي افزود: تمام همكاران حوزه ســالمت بــا توجه به 
گســتردگي این حمله باید از آخرین نســخه سیستم 
 عامل ویندوز استفاده کنند و اطالعات الزم در خصوص 
آنتــي ویروس ها و آخریــن تغییرات سیســتم عامل 
 ویندوز را از کانال تلگرام دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

دریافت کنند.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به توسعه 
طرح خدمات حمایتی در سال جاری گفت: سال گذشته ۵ هزار و 
۵۷۴ نفر با اعتباری نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان تحت پوشش این 

سازمان قرار گرفتند.
مجید قدمی با اشاره به برگزاری دوره های ضمن خدمت تخصصی 
برای معلمان مدارس استثنایی اظهار کرد: امسال بیش از ۵۰ دوره 
آموزشی برگزار خواهیم کرد و تالش می کنیم اطالعات معلمان خود 
را به روزرسانی کنیم تا مطابق با استانداردهای جهانی در مدارس 

ارائه خدمت کنند.
وی همچنین با اشــاره به توســعه طرح خدمات حمایتی در سال 
جاری گفت: این طرح در سال گذشــته کلید خورد. بر این اساس 
هر دانش آموزی در سراسر کشــور نیاز به خدمات دارویی، عینک، 
سمعک، واکر، ویلچر و سایر تجهیزات و حتی عمل جراحی داشته 
باشد می تواند تحت پوشش این طرح قرار بگیرد تا هزینه های درمانی 

وی را بپردازیم.
رییس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشــور با بیان اینكه 
اســتقبال بســیار خوبی از این طرح را از ســوی خانواده ها شاهد 
 بودیم، اظهار کرد: سال گذشته ۵۵۷۴ نفر را با اعتباری نزدیک به

 ۷۰ میلیارد تومان تحت پوشش بردیم.
وی ادامه داد: برای ســال تحصیلــی پیش رو هــم اعتبار خوبی 
پیش بینی شده است و با جدیت ادامه پیدا می کند تا دانش آموزان 
ما با کمترین نگرانی درخصوص هزینه های درمانی خود به تحصیل 

ادامه دهند.
رییس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشــور ساماندهی 
 ســرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان را نیز یكی از اقدامات خوب

 انجام شــده در دولت یازدهم دانســت و اظهار کرد: امســال ۲۳ 
میلیارد تومان به این امر اختصــاص داده ایم و پیش بینی می کنیم 
مناطق بیشتری در کشــور از این امكان برخوردار شده و پوشش 
ســرویس ایاب و ذهاب را به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسانیم. به این معنا 
که ۸۰ درصد هزینه سرویس ایاب و ذهاب را دولت و ۲۰ درصد را 
 خانواده بپردازند؛ البته ســرویس ایاب و ذهاب در مناطق محروم 

رایگان است.

 دانش آموزان استثنایی
 تحت پوشش خدمات حمایتی

اگر به هر دلیل مجبور به تعویض شناسنامه شده و راهتان به 
دفاتر پیشــخوان دولت یا ادارات ثبت احوال افتاده باشد، به 
خوبی می دانید با چه فرآیند فرساینده و وقت گیری مواجه 
هستید؛ فرآیندی به شــدت کند که ممكن است مجابتان 

کند قید این کار را زده و به مشكالتی ناشی از آن خو کنید.
وضعیتی که ظاهرا مدیران سازمان ثبت احوال کشور نیز به 

خوبی از آن آگاهند. 
این را می شــود از ســخنان ســیف ا... ابوترابی، سخنگوی 
این ســازمان فهمید که وعده صدور آنی شناسنامه در ایام 
انتخابات را داد و در تشریح برنامه مفصل سازمان متبوعش 
به این منظور گفت: »با توجه به فرا رسیدن زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری و شورای اسالمی شــهر و الزام به وجود 
شناســنامه برای شــرکت در انتخابات، مراکز ثبت احوال 
کشــور همزمان با آغاز رای گیری در ۲۹ اردیبهشــت ماه 
آماده خدمات رســانی به شهروندان اســت.« وی در ادامه 
می گوید: »مراکز ثبــت احوال از ســاعت ۸ صبح روز رای 
گیری تا آخرین ســاعت اخذ رای آماده خدمات رسانی به 
شهروندان است. برای تسریع در روند اداری صدور شناسنامه 

دستور همكاری و فعالیت پیشــخوان های دولت نیز صادر 
شده است. ۴۸ ســاعت پیش از روز رای گیری و همچنین 
در روز رای گیــری نیز برای افــرادی که شناســنامه آنها 
 برای رای دادن دچار مشكل اســت، شناسنامه جدید صادر 

می شود.«
برنامه ای که چكیده آن صدور شناسنامه در چند ساعت برای 
شرکت در انتخابات است و از باب رفع مشكل شهروندان برای 
حضور حداکثری در انتخابات، قابل تقدیر به نظر می رسد؛ اما 
مگر می شود در روز انتخابات که روز تعطیل است، در چند 
ساعت صاحب شناسنامه نو شــد و در دیگر روزهای سال، 
ماه ها در انتظار این سند مهم ماند و به واسطه این معطلی، 
گاه از برخی حقوق شهروندی محروم ماند؟ به راستی چگونه 
ممكن است سیر یک روند در چند ماه، در چند ساعت مقدور 

باشد؛ اما این گونه نشود؟
مگر می شــود کمبود تجهیزات و ســخت افزارهای مورد 
نیاز برای صدور شناســنامه را با حضور پرســنل در ساعات 
و روزهای غیرکاری جبران کرد؟ اگر این گونه اســت، چرا 
ماهی یک بار چنیــن برنامه ای به اجــرا درنمی آید تا صف 

طوالنی افراد منتظر برای دریافت شناسنامه بشكند و کمی 
در کارشان تسریع شود؟

این در حالی اســت که می دانیم روند صــدور کارت ملی، 
به مراتب کندتر از روند صدور شناســنامه اســت و  اکنون 
دست کم شش ماه به طول می انجامد. موضوعی که موجب 
اعتراضات شدید مردم است؛ اما به مانند »آش کشک خاله«، 
پای کسانی  اســت که برای تعویض کارت ملی، گذرشان به 
دفاتر پیشخوان دولت می افتد؛ پروســه ای که برای برخی 

ممكن است تا هفت هشت ماه به طول بینجامد.
وضعیتی نامطلوب که مدیران ســازمان ثبــت احوال آن را 
ناشــی از کمبودهایی می دانند که با آن مواجهند؛ از نیروی 
انسانی گرفته تا سخت افزارهای مورد نیاز. کمبودهایی که 
گویی در ایام منتهی به انتخابات و حتی روز انتخابات وجود 
ندارند که اگر این گونه بود، صدور شناســنامه در یک روز یا 
 چند ساعت، حتی به منظور همراهی با رای دهندگان مقدور

 نمی شد.
این در حالی است که شاید مدیران سازمان ثبت احوال، رفع 
این کمبودها در ایام انتخابات را ناشــی از تصمیمشان برای 
حضور پرسنل و کارمندان سازمان و الزام دفاتر پیشخوان به 

حضور در ساعات و روز غیر 
کاری مرتبط کنند، اما مگر 
می شود کمبود تجهیزات و 
سخت افزارهای مورد نیاز 
برای صدور شناسنامه را با 
حضور پرسنل، ولو به حضور 
در روزهای تعطیل هم گره 
بخورد، جبران کــرد؟ اگر 
این گونه اســت، چرا ماهی 
یک بار چنین برنامه ای به 
اجرا درنمی آید تا کار مردم 
زودتر انجام شود و صف های 
طوالنی منتظر نباشــند.به  
این ابهــام، چرایی به طول 
انجامیدن صدور کارت های 
ملی را هم می توان افزود که 
به دلیل کاربردهای فراوان 

این کارت در زندگی روزمره مردم، از انجام امور بانكی و مالی 
گرفته تا بســیاری از امور اداری، ثبتی و...، شهروندان را به 
مشكالت فراوانی مبتال می کند و هیچ برنامه ای برای کاهش 
مدت آن ارائه نمی شود؟ آیا تنها باید انتخابات در پیش باشد تا 
برای حل مشكالتی که مردم در سال با آنها دست به گریبانند 

چاره ای اندیشیده شود؟!

معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در 
آیین رونمایی از پنج طرح فناورانه اداره کل پست اصفهان گفت : از سامانه بیتاک 
)سیستم یكپارچه انتخابات کشور(، دستگاه آشكار ساز ممنوعات پستی، سامانه 
یكپارچه ساز پست در مراکز دانشگاهی ، سامانه یكپارچه ابالغیه ها و اخطاریه 
ها و سامانه یكپارچه استعالم خدمات نیابتی با اعتبار 16۲ میلیارد ریال در اداره 
کل پست اصفهان رونمایی شد.حســین مهری با اشاره به طرح بیتاک افزود: 
سامانه بیتاک یک بستر ارتباطی میان مردم ،حاکمیت ،نامزدهای انتخاباتی 
و انتشاردهندگان محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی است که فعالیت های 
تبلیغاتی را در فضای مجازی قانونمند می کند. وی به چهل و ششمین دوره 
مسابقات نامه نگاری، ویژه نوجوانان از سوی اتحادیه جهانی پست هم اشاره کرد 
و گفت :از بین ۲۲ اثر برگزیده، ۵ اثر از استان اصفهان بود که برگزیده ارسالی به 

اتحادیه جهانی اثر خانم آنیتا حسن زاده از استان اصفهان است.

 راه اندازی ۱۴۰
  اورژانس اجتماعی 

در کشور 

رونمایی از پنج طرح 
فناورانه اداره کل پست 

اصفهان 

رییس سازمان بهزیستی کشور در آیین تجلیل از نخبگان و چهره های شاخص 
بهزیستی مازندران که با عنوان »زنده باد امید« در ساری برگزار شد از راه اندازی 
1۴۰ اورژانس اجتماعی در ماه های اخیر خبر داد و اظهارکرد: اورژانس اجتماعی 
به عنوان یكی از نهادهای زیر مجموعه بهزیستی کشور با مداخالت بهنگام در 
بحران های فردی و خانوادگی و انجام مشــاوره ها، نقش بسزایی در کاهش 

آسیب ها و معضالت اجتماعی همچون طالق و خودکشی ایفا کرده است.
انوشیروان محسنی بندپی از افزایش حدود سه و نیم برابری حقوق معلوالن و 
افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی به عنوان بخشی از عملكرد دولت یاد کرد 
و گفت: حقوق خانوارهای تک، ۲ و سه نفره که تا سال ۹۴ بین ۵۳ تا ۷1 هزار 
تومان بود، اکنون به بیش از ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. وی افزایش 
حقوق معلوالن را ناشی از پیگیری الیحه افزایش حقوق دارای معلولیت در 

مجلس شورای اسالمی دانست .

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
هدف حمله سایبری

مگر می شود در 
روز انتخابات که 

روز تعطیل است، 
در چند ساعت 

صاحب شناسنامه 
نو شد و در ديگر 

روزهای سال، 
ماه ها در انتظار اين 

سند مهم ماند

تأملی در طرح صدور يک روزه شناسنامه در روزهای منتهی به انتخابات؛

 صدور شناسنامه در چند ساعت!

فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان درگفــت و گویی 
اعالم کــرد: در راســتای 
مقابله بــا قاچــاق کاال و 
برخورد بــا برهم زنندگان 
نظــم اقتصــادی جامعه 
مامــوران انتظامی یكی از 
کالنتری های کالن شــهر اصفهان در مســیر کنترل 
و گشــت زنی محورهای مرکز اســتان به یک دستگاه 

خودروی پراید مشكوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ حسن یاردوســتی با بیان اینكه ماموران در 
بازرســی از این خودرو تعداد 1۰ هزارو 6۲۰ نخ سیگار 
خارجی قاچاق را کشــف کردند، افــزود: در این رابطه 
فرد متخلف دستگیر که به همراه کاالی قاچاق به اداره 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان معرفی شد.
این مسئول انتظامی شهرستان اصفهان از مردم خواست 
تا در صورت اطالع از فعالیت های اقتصادی غیرقانونی 
مراتب را در اســرع وقت از طریق تلفن 11۰ به پلیس 

اطالع دهند.

کشف ۱۰ هزار نخ سیگار 
قاچاق در اصفهان

حوادث

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع 
حادثه آتش سوزی در خوابگاه دانشجویی دخترانه در خیابان فردوسی  

تهران خبر داد و گفت: حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشت.
کاظم هاشم آبادی اظهارکرد: ســاعت 1:۴۵ بامداد دیروز، وقوع حریق 
در خیابان فردوســی تقاطع خیابان کوشــک تقوی به ســامانه 1۲۵ 
 اعالم شد و بالفاصله ماموران دو ایســتگاه آتش نشانی به محل حادثه

 اعزام شدند.
وی با بیان اینكه بخشی از آشپزخانه خوابگاه دچار حریق شده بود گفت: 
با حضور نجاتگران آتش نشــان در محل حادثه مشخص شد ساختمان 
متعلق به خوابگاه دانشجویی دختران بوده و حریق در قسمت آشپزخانه 
آن به وقوع پیوسته است. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران اعالم کرد: عوامل آتش نشان ابتدا اقدام به خارج کردن 
دانشجویان کرده و سپس با استفاده از تجهیزات ویژه، دود متصاعد در 
راهرو را به بیرون هدایت کردند و خوشبختانه آتش خیلی زود مهار شد.

هاشــم آبادی ادامه داد: ایــن حادثه مصدوم و تلفات جانی نداشــت و 
نیروهای کمكی که به محل حادثه اعزام شده بودند به دستور فرمانده 

عملیات بازگشتند.

وقوع ۶۱ درصد تصادفات 
برون شهری در جاده های اصلی

رییس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک پلیس راهــور ناجا گفت: در 
فروردین ۹6 حدود 61 درصد تصادفات رانندگی جاده ای در محورهای 

اصلی رخ داده است.
ســرهنگ نادر رحمانی با اعالم این آمار گفت:در این مدت ۲6 درصد 
تصادفات برون شهری در محورهای فرعی و 1۳ درصد هم در محورهای 
روستایی اتفاق افتاده است.به گفته وی، از بین تصادفات برون شهری 
فروردین ماه ۹6، نزدیک به ۴۰ درصد آنها از شــكل واژگونی بوده و در 
عین حال در 1۰ درصد این تصادفات هم عابرین پیاده حضور داشته اند.

آتش سوزی در خوابگاه 
دختران تلفات جانی نداشت 

ريیس سازمان بسیج کارمندی:
۶۴ درصد کارمندان قوای 

سه گانه کشور عضو بسیج 
هستند

رییس سازمان بسیج کارمندی کشور گفت: 6۴ درصد از کارمندان در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین نهادهای غیردولتی، عضو بسیج هستند.
محمد امیرخانی اظهار کرد: ۵ هزار و ۸۰۰ طلبه و غیرطلبه نیز به عنوان مربی حلقه  های صالحین در سراسر کشور فعال هستند.

وی افزود: تاکنون ۲1 هزار حلقه صالحین مزین به ۲1 هزار شهید کارمند در سراسر کشور تشكیل شده است که در هر حلقه صالحین ۴۵ نفر حضور دارند .وی با 
بیان اینكه شهید علی فارسی به عنوان ششمین شهید شاخص کارمندی کشور انتخاب شده است، ابراز داشت: برای معرفی این شهید شاخص کارمندی کشور، 
۳1 ستاد در ۳1 مرکز استان کشور ایجاد شده و 1۰ استان نیز در سطح کشور با محوریت این شهید، یادواره برگزار می کنند و در هفته دولت نیز ویژه برنامه  ای با 
محوریت این شهید در تهران برگزار می  شود. وی همچنین با تاکید بر بهره گیری از شبكه های استانی برای معرفی شهیدان شاخص، یادآور شد: سال گذشته ۲۳ 

شبكه استانی توفیق معرفی شهید شاخص کارمندی کشور را داشتند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینكه ریتم نرخ مواد 
غذایی با قدرت اقتصادی مردم در ماه مبارک رمضان تنظیم 
گردد، گفت: بسته های حمایتی برای اقشارکم درآمد جامعه 

در ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شود.
 اصغرســلیمی درباره گرانی بازارمواد غذایی در آستانه ماه 
مبارک رمضان، اظهار داشــت: نوســانات  نرخ مواد غذایی 
در آســتانه ماه مبارک رمضان با توزیع بسته های حمایتی 
توســط دولت تنظیم شــود زیرا نرخ کنونــی محصوالت 
 غذایی ســنخیتی با قــدرت خرید اقتصادی شــهروندان 

ندارد.
وی با بیان اینكه ایجادبازارچه های تولید به مصرف نیز یكی 
از راهكاری اصولی کاهش نرخ مواد غذایی در بازار ماه مبارک 
رمضان تلقی می شود، تصریح کرد: خاصیت عرضه مستقیم 
تولیدات از مزرعه و تولیدکننده تا فروش در بازار  مصرفی 
را می توان در تعیین نرخ واقعی تولید برای تبادالت تجاری 

میان مصرف کننده و  تولیدکننده در نظرگرفت.
نماینده مردم ســمیرم درمجلس افزود: برای کنترل نرخ 
مواد غذایی باید نگاه ویژه به عرضه مســتقیم تولید غذایی 
وکشاورزی در قالب بازارچه های تولید به مصرف  داشت تا 
بتوان محصوالت را با نرخ واقعــی وارد چرخه بازار مصرفی 

کرد.
وی بیان داشت: واســطه ها را نمی توان در شرایط کنونی 

به طورکامل حذف کرد، اما می تــوان با تدابیری همچون 
بازارچه های تولید به مصرف حضــور دالالن در بازار مواد 
غذایی کشور را کمرنگ کرد تا در راستای تبادالت تجاری 
میان مشتری و مصرف کننده هر دو از شرایط بازار رضایت 

داشته باشند.
ســلیمی ادامه داد: بازارچه های عرضه مستقیم کاالهای 
اساسی - غذایی به طریق تولید به مصرف در مناسبت هایی 
همچون ماه مبارک رمضان باید با محورهای کارشناســی 
شده ایجادشود تا در این مقاطع که تقاضا برای محصوالت 
کشاورزی وغذایی افزایش پیدامی کند با کسری محصوالت 

کشاورزی روبه رو نشویم.

وزیر بهداشــت گفت: امروزه دنیا به ســمت الكترونیكی 
شدن پیش می رود زیرا قرن بیست و یک، قرن زندگی با 
اطالعات است که منحصر به حوزه سالمت نمی شود و در 
زندگی شخصی هم سرایت کرده و در حال حاضر در تمام 
مناطق ایران در شهرها، روستاها و مناطق مرزی، اینترنت 
وجود دارد.سید حســن قاضی زاده هاشمی با بیان اینكه 
ابتدای دولت یازدهم، فقط ۷۸ بیمارستان دارای خدمات 
الكترونیک بودند، افزود: بستر اطالعاتی این بیمارستان ها 
بســیار محدود بود و تعداد بســیار محدودی از آنها می 
توانستند خدمات ســالمت الكترونیک را ارائه کنند، اما 
در حال حاضر تمام ۵۹۰ بیمارســتان دولتی کشور و ۴۰ 
هزار واحد بهداشــتی و درمانی به خدمــات الكترونیک 
سالمت دسترسی دارند.وزیر بهداشت تعداد پرونده های 
الكترونیک ســالمت در ابتدای دولت یازدهم را ۳۷ هزار 
مورد عنوان کرد و گفت: در آن زمان، ۳ میلیون خدمت به 
مردم ارائه شده بود، اما در حال حاضر 66 میلیون نفر دارای 
پرونده الكترونیک سالمت هســتند و حدود ۴۸ میلیارد 
خدمت سالمت تجمیع شده است. وی با اشاره به راه اندازی 
رصدخانه سالمت در وزارت بهداشت، گفت: این رصدخانه 
ثروت عظیمی از داده ها و اطالعات را برای پیشــگیری 
از بیماری ها و ارتقای دانش بهداشــتی در اختیار مردم، 
پژوهشگران و سیاست گذاران سالمت قرار می دهد.وزیر 

بهداشت بر ضرورت سازماندهی کردن خدمات سرپایی و 
بستری تاکید کرد و افزود: خدمات سرپایی و بستری باید 
به سمت نظام یكپارچه سالمت حرکت کند که از پذیرش 
تا ترخیص و رسیدگی به اسناد در بستر الكترونیک انجام 
شود.وی از امضای الكترونیک مطمئن و کارت هوشمند 
نظام پزشكی به عنوان یكی از حلقه های مفقوده ای یاد کرد 
که کشور را به سمت داشتن زنجیره خدمات الكترونیک 
ســالمت هدایت می کند.امضای الكترونیک مطمئن و 
کارت هوشمند نظام پزشكی عالوه بر سرعت بخشی در 
امور و کمک به اعتبار بخشی به اسناد پزشكی، می تواند 

جلوی مفاسد را بگیرد.

وزير بهداشت:

۶۶ میلیون نفر دارای پرونده الكترونیک سالمت هستند

خبرپارلمان

نماينده مردم سمیرم در مجلس پیشنهاد داد:

ثبات نرخ موادغذایی برای ماه رمضان

فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت: امروز با تشكیل قرارگاه ظفر در 
سراسر کشور و به کارگیری پلیس های تخصصی در عرصه تامین 
نظم و امنیت انتخابات، توان یگان های ویژه بــه دو برابر ظرفیت 

موجود تبدیل شده است.
سردار حســن کرمی با بیان اینكه جابه جایی قدرت در کشورمان، 
با هیچ جای دنیا قابل مقایســه نیســت، افزود: هدف حضور همه 
کاندیداها در عرصه انتخابات، خدمت به مــردم انقالبی و متدین 
کشور است که وجه تمایز انتخابات کشــورمان با سایر کشور های 

دنیا در همین نكته می باشد.
وی تصریح کرد: یگان های ویژه ناجا با آمادگی جسمانی و عملیاتی 
الزم و با به کارگیری تجهیزات بازدارنده بسیار مناسب و با تمرینات 
و تاکتیک های مستمر در قالب طرح چهارگام، در مقابله با هرگونه 
اقدام احتمالی دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی خواهند کرد و 

جوهره ذاتی خود را به نمایش می گذارند.
فرمانده یگان های ویژه ناجا بیان کرد: در فرهنگ ایرانی و اسالمی، 
اتصال قدرت مردمی با فرهنگ ایثار و شــهادت، رمز موفقیت در 
تمامی صحنه ها بوده و ما باید به عنــوان خادمان به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی این تبادل رفتار و انتقال روحیه جهادی و انقالبی 

را زنده نگه داریم.

 ایجاد امنیت 
وظیفه یگان های ویژه در انتخابات

در حالی که مراجعه عادی برای تعويض شناسنامه، فرآيندی به شدت زمان بر و کند است، اما اين روزها 
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور، از صدور يک روزه و حتی آنی شناسنامه در روزهای منتهی به 

انتخابات و روز انتخاب خبر داد تا بسیاری را شگفت زده کند.
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برگزاری آزمون اعزام به حج کاروان قرآنی جمهوری اسالمی ایران
معاون مسابقات مرکز امور قرآنی ســازمان اوقاف وامورخیریه، از برگزاری آزمون 
اعزام قاریان قرآن در قالب کاروان قرآنی جمهوری اسالمی طی امروز و فردا به حج 

تمتع خبر داد.

همراه با خاطرات یک طلبه فرامرزیدر محضر یار

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب، در ابتدای 
یکی از  جلســات درس خارج فقه خود،  با اشــاره به  
حدیثی  از امام صادق )علیه الســالم(، به پرهیز از بی 

حوصلگی و تنبلی تاکید نمودند.
 رهبر معظم انقــاب:  امام صادق )علیه الســالم( 
جَر  فرمودند: از دو خصوصیت و خصلــت بپرهیز: الضَّ

َو الَکَسل.
»َضجر« به معنای دلتنگ و ملول و بی حوصله شــدن 
است. انسان یک وقتی از یک وضعیت یا حادثه ای )مثال 
یا از وضع مزاجی خود یا از کاری که به عهده  اوســت( 
ملول می شــود، دلتنگ می شــود. می فرماید مراقب 
باش دچار این دلتنگی نشوی، دچار این ماللت نشوی، 
دچار این کم حوصلگی نشوی. کم حوصلگی؛ این َضجر 
است.»َکَسل« عبارت است از تنبلی: مثال یک کاری را 
انسان به تاخیر بیندازد به خاطر تنبلی؛ مطالعه ای دارد، 
کاری دارد، اشتغالی دارد، دنبال گیری ای دارد، تنبلی 
کند و این کار را نکند. می فرماید از این دو چیز پرهیز 
کن.]درباره [ این مسئله  ضجر که بی حوصلگی است، این 
را ما به شما جوان ها عرض کنیم که یکی از بزرگ ترین 
نَِعم الهی برای انسانی که جوان هست، حوصله است. 
حاال این ]چیزی[ که ما )امثال بنده که وارد وادی پیری 
شدیم و مبالغی در این وادی پیش رفتیم( خوب درک 

می کنیم و جوان ها درست توجه ندارند به این نعمت 
بزرگ، یکی اش این است؛ نعمت حوصله، حوصله.

حوصله که بود، انسان از قوای خود استفاده می کند، از 
نیروهای خود استفاده می کند. 

تنبلی هم همین جور ]است[، تنبلی هم مثال ]اینکه[ 
فرض کنید صبح )حاال بعد از نماز( خواب رفته، گرفته 
خوابیده است، کار واجبی هم دارد؛ تنبلی می کند، بلند 
نمی شــود. پهلوی زن و بچه اش نشسته است، تنبلی 
می کند؛ در یک جلسه ای نشسته است، تنبلی می کند؛ 

حرکت نمی کند، راه نمی رود.
یعنی این دو خصوصیت، دو خصوصیتی است که یک 
انسان را از عمل )که عمل در اســالم فوق العاده مورد 
اهمیت است( باز می دارد؛ از عمل صالح که ِعدل ایمان 
است )شما در قرآن مالحظه می کنید ِعدل ایمان، عمل 
صالح است( باز می دارد. عمل صالح هم خب کار است 
دیگر، عمل است، تحرک است، فعالیت است؛ اگر َضجر 
بود یا اگر َکَســل بود، انســان این عمل صالح را انجام 

نمی دهد.
َفإنََّک إن َضِجرَت لَم تَصِبر َعلی َحقٍّ

آن نقطــه  اصلی را امام )ســالم ا... علیه( مــورد توجه 
قرار می دهنــد. ما حاال به جوانب قضیــه می پردازیم. 
امام)علیه الســالم( آن اصل مطلب را، نقطه اساسی را 

مورد توجه قرار می دهنــد؛ می فرماید اگر »َضِجرَت« 
یعنی اگر بی حوصله شــدی، بر حــق صبر نمی کنی. 
یک راه حقی اســت، یک کلمه  حقی است، یک مسیر 
حقی است که شــما آن را انتخاب کردید؛ وقتی دچار 
بی حوصلگی شــدید، پایداری در آن نمی کنید. یک 
مقداری ســخت می گذرد، مشــکل درست می شود، 

بی حوصله می شوید، رها می کنید.
بی حوصلگی خاصیت اش این است که انسان بر حق که 
بایستی پایداری کند، پافشاری کند، بر سر حق بماند، 
انسان از این محروم می ماند. وقتی که ]انسان[ دچار 
َضجر و دچار همین حالت ماللت و بی حوصلگی شد، بر 

حق پافشاری نمی کند.

پرهیز از بی حوصلگی و تنبلی

نماز، خودش به تنهایی استاد انسان است. مثال هربار بعد از خواندن 
نماز، وقتی که می خواهی سریع از سر سجاده بلند شوی و به سراغ 
کارهایت بروی، اگر به خودت بگویی:» بگذار تعقیبات نماز را هم 
بخوانم« و بعد کمی تامل کنی و بنشینی تعقیبات نماز را بخوانی، 

همین باعث می شود که یکی از بدی های روح تو از بین برود. 
) چگونه یک نماز خوب بخوانیم، حجت االسالم پناهیان(

معاون آموزش و پژوهش ســتاد عالی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد، با اشاره به سخن امام باقر)ع( »لُِکلِّ َشیْ ءٍ َربِیٌع 
َو َربِیُع الُْقْرآِن َشْهُر َرَمَضان؛ برای هر چیز، بهاری است و بهار 
قرآن، ماه رمضان است« )کافی، جلد 2، صفحه 630(، گفت: 
ارزش ماه مبارک رمضان در درجه نخست به دلیل نزول قرآن 

و وجود شب قدر است.
 محمدرضا جعفــری افزود: خدای متعال با نــزول قرآن، بر 
بشریت منت گذاشت و انســان را تکریم کرد. قرآن نسخه 
شفادهنده، حیات بخش و کارآمدی اســت که بشریت را از 
ظلمت به نور، از ســردرگمی و گمراهی به مسیر سعادت، از 
پوچی به معنا و از یأس و ناامیدی به امید و رضایت از خالق، 

هدایت و رهنمون می کند.
 معــاون آمــوزش و پژوهــش ســتاد عالــی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد، خاطرنشــان کرد: در زمانه فعلی، 
انســان های مجذوب تفکر »اومانیست« به حقایق قرآن پی 
نبرده اند و از همه توان خود بــرای تحمیل تفکر غلط خود 
به بشریت استفاده می برند؛ بنابراین وظیفه خطیر و عظیم 
قرآن شناســان، قرآن پژوهان و معلمان قرآن این اســت که 
بتوانند قرآن را به عنوان کتابی هدایت گر و وحیانی برای نجات 

به بشریت معرفی کنند.
ماه رمضان، بهترین فرصت برای قرآن شناسی، 

قرآن آموزی و تربیت قرآنی است
جعفری ادامه داد: یکی از بهترین زمان هایی که باید به دنبال 

قرآن شناسی باشیم و برای آن تالش کنیم، ماه مبارک رمضان 
اســت؛ بنابراین  متولیان امور قرآنی باید در این ماه، ســه 
مرحله قرآن شناسی، قرآن آموزی و تربیت قرآنی را سرلوحه 

برنامه های خود قرار دهند.
 وی اضافه کــرد: ماه مبارک رمضــان، بهترین فرصت برای 
قرآن شناسی، قرآن آموزی و تربیت قرآنی است؛ از آن رو که 
کانون های فرهنگی هنری مساجد، تجربه گران سنگ اجرای 
فراگیرترین، عظیم ترین و ماندگارترین طرح قرآنی کشور را 
دارند، انتظار می رود بتوانند با اجرای طرح »ربیع القرآن«، برگ 
دیگری به کتاب افتخارات قرآنی نظام جمهوری اسالمی ایران 

اضافه کنند.
 معــاون آمــوزش و پژوهــش ســتاد عالــی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور، با بیان اینکه طرح ربیع القرآن 
با هدف اســتقبال از ماه مبارک رمضان و معرفی برنامه های 
قرآنی مساجد اجرا می شود، گفت: کانون های فرهنگی هنری 
مساجد با هدف استقبال از ماه مبارک رمضان، این طرح ملی 
را برای نخستین بار در 29 شعبان امســال بعد از اقامه نماز 
مغرب و عشا با همکاری برخی از نهادهای فرهنگی در مساجد 

کشور اجرا می کنند.
مهم ترین اهداف اجرای طرح »ربیع القرآن«  

جعفری ادامه داد: مهم ترین اهداف اجرای طرح ربیع القرآن 
عبارت است از: احیای سنت توجه ویژه به قرآن و قرآن شناسی 
در مــاه مبارک رمضــان، ترغیــب متولیان مســجدی به 

فراهم کردن زمینه اجرای برنامه قرآنی در ماه مبارک رمضان 
و دیگر ایام سال، ایجاد پیمانی قرآنی میان مساجد، متولیان 
آنها، مــردم و نهادهای فرهنگی قرآنی و اجرایی اســتان ها، 
ضرورت توجه به انس هرچه بیشتر عموم مردم با قرآن کریم 
و ارتقای معارف قرآنی، ارائه الگوی برنامه قرآنی برای مساجد، 
ترویج و توسعه فرهنگ فعالیت های قرآنی، بهره گیری مناسب 
و کافی از فضای قرآنی ماه مبارک رمضان در مساجد برای احیا 
و تقویت برنامه های قرآنی، توجه بیش از پیش به برنامه ریزی 
و اجــرای برنامه های قرآنی در کانون هــای فرهنگی هنری 
مساجد، استفاده از ظرفیت های استانی در اجرای برنامه های 
مشترک قرآنی و شناسایی و تکریم فعاالن قرآنی به منظور 

ترغیب برای حضور در برنامه های قرآنی مساجد.
 وی خاطرنشــان کرد: اجرای طرح ربیع القــرآن، نیازمند 
همکاری گسترده کانون های فرهنگی هنری مساجد با ائمه 
جماعات، هیئت امنا و بخش هــای فرهنگی قرآنی و اجرایی 

مساجد است.
برنامه های پیشنهادی قرآنی برای اجرا در مساجد  

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشــور افزود: پیشــنهاد می شــود این کانون ها، 
برنامه هایی مانند حفظ موضوعی آیات قرآن کریم، سوره های 
خاص )مانند ملک و واقعه( و جزء سی ام قرآن کریم، برپایی 
محافل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان ملی و استانی، 
جزءخوانی قرآن کریم، تجلیــل و دیدار با چهره های قرآنی، 
برگزاری نشســت های قرآنی، دیدار با خانواده های قرآنی، 
اجرای مسابقات قرآنی به صورت حضوری، پیامکی، مجازی، 
شــبکه های اجتماعی و رســانه های تصویری و همچنین 
همخوانی قرآن را در ماه مبارک رمضان در مســاجد برگزار 

کنند.
 جعفری گفت: قرائت همزمان یک ســوره در یک ساعت یا 
یک زمان مشخص از روز، با تاکید بر قرائت سوره های ملک 
و واقعه، تهیه و اهدای کارت خادم القرآنی برای عالقه مندان 
به ویژه کودکان و نوجوانان توسط ائمه جماعات، خوشنویسی 
آیات قرآن و اهدای آنها به مردم، تجلیل از خانواده های قرآنی 
محله، برگزاری مسابقات نقاشــی و آبرنگ  و نصب و برپایی 
نمایشگاه های تولیدات و دســتاوردهای قرآنی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد و ســایر نهادهای قرآنی و برپایی 
فروشگاه کتب مذهبی و قرآنی و تهیه و توزیع نشریه قرآنی، 
از دیگر برنامه های پیشــنهادی برای اجرا توسط کانون های 

فرهنگی هنری مساجد در ماه مبارک رمضان هستند.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد خبر داد: 

استقبال از ماه رمضان با طرح ملی »ربیع القرآن«

فتو نکته

اندکی تامل

... و در هیچ مکانی که کافران را به خشم می  آورد 

قدم نمی  گذارند و از دشــمنی غنیمتی به دست 

نمی آورند؛ مگر اینکه به ســبب آن عمل صالحی 

برای آنان ]در کارنامه  شــان[ نوشته می  شود زیرا 

خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی  کند )توبه/120(.

نماز اول وقت در کنار خیابان

صدها نفر از مسلمانان مالی، با همکاری یکدیگر 
بزرگ ترین مسجد ُرســی واقع در این کشور را 
مرمت و بازسازی کردند. بزرگ ترین مسجد رسی 
جهان که در شهر »جنه« )Djenné( این کشور 
قرار دارد، مورد مرمت و بازســازی قرار گرفت.

مردم این شهر هر ساله طی مراسمی با تهیه گل 
از کرانه رود »بانی«، به طور دسته جمعی با شور و 
اشتیاق فراوان به مرمت این مسجد می پردازند.
مراسم مرمت این مسجد معموال هر سال در روز 
خاصی به نام »عید ِگل« انجام می گیرد که در آن 
اقشار مختلف جامعه شرکت می کنند. این مسجد 

که در قرن سیزدهم میادی ساخته شده و در فهرست میراث جهانی »یونسکو« نیز به ثبت 
رسیده است، یکی از شاهکارهای معماری جهان به شمار می رود.بیش از 90 درصد مردم 
مالی مسلمان هستند و در هر روستا و محله  ای جلسات آموزش قرآن ویژه کودکان دایر 

می شود.

مدیر شبکه رادیویی قرآن، از راه اندازی »رادیو ترتیل« 
به عنوان سومین کانال شبکه رادیویی قرآن در ماه 

مبارک رمضان سال جاری خبر داد.
احمد ابوالقاسمی، مدیر شبکه رادیویی قرآن،  درباره 
راه اندازی رادیو ترتیل گفت: این رادیو برای نخستین 
بار در جهان اسام و از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 
جاری، به  عنوان سومین کانال این شبکه راه اندازی 
می شود. این طرح در هفته های اخیر به تصویب دکتر 
علی عسگری، رییس سازمان صدا و سیما رسید و به 
این ترتیب این شبکه رادیویی، اول ماه مبارک رمضان 
به صورت 2۴ ساعته فعالیت خود را آغاز می کند. مدیر 

رادیو قرآن در ادامه، با اشاره به استقبال بی نظیر فعاالن قرآنی و اساتید نسبت به پخش ترتیل های 
مختلف افزود: شبکه رادیویی قرآن تاکنون در بخش های مختلف ترتیل، یک جزء از قرآن کریم را 
پخش می کرد که با توجه به نیاز عاقه مندان به تاوت ترتیل قرآن کریم، ضرورت راه اندازی شبکه 

مستقل در این حوزه احساس شد و  اقدامات الزم در این زمینه صورت گرفت.

اشتباه فاحش »باجی قائد سبسی« رییس جمهور 
تونس، درخال ســخنرانی عمومی برای مردم 
در قرائت آیه قرآنــی، موجب بر هم خوردن نظم 
سخنرانی وی شد. وی سخنرانی خود را با تاوت 
آیه ۸0 سوره اسراء »َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق 
َُّدنَک ُسْلَطانًا  ِّي ِمن ل َوأَْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ل
َِّصیًرا: و بگو پــروردگارا مرا ]در هر کاری[ به طرز  ن
درست داخل کن و به طرز درست  خارج ساز و از 
جانب خود برای من تسلطی یاری  بخش قرار ده« 
آغاز کرد و در آیه بعــد ادامه داد: »وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الحق کان زهوقا«؛ در صورتی که 

اصل آیه، »إِنَّ الَْباِطَل َکاَن َزُهوًقا: آری باطل همواره نابودشدنی است«)۸1 اسراء( است.گفتنی 
است ملت تونس که از بحران های اخیر در این کشور ناراحت هستند، امیدوار بودند سخنان 
رییس جمهور بتواند رنج های آنها را کاهش دهد که متاسفانه با تهدیدهای بسیاری در سخنان 

رییس جمهور روبه رو شدند و این امر بیش از پیش خشم مخالفان را برانگیخت.

حسنت به اتفاق مالحت 
جهان گرفت

به صراحت می توان ادعا کرد اگر آدمی بنای بر تغییر هم داشته باشــد، این تغییرات معموال شامل امور ابتدایی و 
بیشتر ظاهری می شود و دین کمتر در این دایره شمول قرار می گیرد؛ زیرا اعتقادات دینی با خون و گوشت آدمیزاد 

آمیخته شده است.
با این وجود چرا در گوشه و کنار این دنیا، این همه با آدم هایی مواجه می شویم که از دین و اعتقادات دینی آبا و اجدادی خود کناره 
گرفته و اسالم را جایگزین آن کرده اند؟ مگر در اسالم چه جاذبه ای هست که می تواند با چنین قدرتی، دژ وجود انسان را تصاحب 

کرده و او را تا تغییر مهم ترین شالوده وجودی خویش که دین باشد، پیش ببرد؟
حجت االسالم دکتر یحیی جهانگیری، یکی از مبلغان بین المللی است که به واسطه سفرهای تبلیغی، با نمونه های متعددی از 

این افراد که تصمیم به تغییر دین گرفته اند، مواجه شده است.
آنچه در زیر می آید، یکی از خاطرات وی در این زمینه است: 

»زمانی که در خارج از کشور به تبلیغ دین اسالم می پرداختم، چندین نفر نزد من آمدند و در مورد بسیاری از مسائل دین 
اسالم که برایشان پیش آمده بود به بحث و گفت و گو می پرداختیم و این توفیقی بزرگ برای من محسوب می شد.

علی یکی از شیفتگان اسالم بود که سال 2012 در دانشگاه دوشیشای ژاپن با او هم کالم شدم. ذهنش پر از سوال و ابهام در 
مورد اسالم بود و همین مرا ترغیب می کرد به ابهاماتش پاسخ دهم. یک روز با هم در اتاقی بودیم و من مشغول نماز خواندن بودم. 
نمازم که تمام شد علی از من در مورد سجده نماز و بخصوص مهر سوال کرد. وقتی جوابش را دادم و زیبایی سجده به درگاه خدا را 

برایش بیان کردم، رد عشق در چشمانش هویدا شد؛ تحول را به وضوح در نگاهش دیدم.
علی هیچ گاه به من نگفت شیعه شده و پس از مدتی برای زمان کوتاهی به قم آمد و به تحصیل پرداخت؛ بعد تصمیم گرفت به ترکیه 

برود و اسالم را از دیدگاه اهل سنت هم بررسی کند و در همان جا مستقر شد و به تحصیل پرداخت.
روزی به من گفت که هویتم را در شخصیت امام علی)ع( جست و جو می کنم؛ به همین دلیل می خواهم اسمم علی باشد و در نهایت 

به این توفیق دست یافت. علی در مسیر شیعه شدن قدم برمی دارد و من باور دارم که یک شیعه واقعی شده است.«

چطور بفهمیم عباداتمان مقبول خدا  
واقع شده است؟

آیت ا... جــوادی آملی در تعبیــری درباره 
قبولــی کارها و عبــادات گفته انــد: » اگر 
خواســتیم بدانیم وجیه و مقرب » عندا...« 
هســتیم یا نه و کارهایی که با نیت » قربه 
الی ا...« انجام دادیم، قبول شــده اســت یا 
نه، راهی دارد که آن را صاحبدالن معصوم 
به ما آموخته اند؛ چنــان که امام صادق)ع( 
می فرماید: » من اراد ان یعلــم ما له عندا... 
فلینظر ما هلل عنده: کسی که خواست بداند 
پیش خــدا وجیه و محبوب اســت یا نه، به 
آیینه دل خــود بنگرد؛ اگر خــدا در دل او 
محبوب و وجیه اســت، بداند که او نزد خدا 
محبوب است و اگر خدا در قلب او محبوب 
نیســت، معلوم می شــود عندا... محبوب 
نیســت« ) برگرفته از کتاب مراحل اخالق 

در قرآن، ص 215(

هدیه به امام عصر
انجام دادن مستحبات و اعمال صالح به نیابت 
از آن حضرت و اهدای ثواب آن به ارواح طّیب 
عترت طاهره)علیهم السالم( از بهترین راه هایی 
است که می تواند ارتباط انســان با آن وجود 
مبارک را تامین کند و بهترین حالت در چنین 
نیابتی، آن است که انسان در برابر عمل خویش 
از آن امام خواسته ای نداشته باشد؛ چرا که از قدر 
عملش می کاهد: چون خواسته ما به قدر ادراک 
ماست و ادراک ما بیشتر به حجاب تمنیات ما 
محجوب است، مطلوب متوقع ما نیز محدود 
خواهد بود؛ پس بهتر اســت برابر این ادب، به 
پیشــگاه آن حضرت چیز خاصی را پیشنهاد 
ندهیم، زیرا او از دسته »سجّیتهم الکرم« است؛ 
بنابراین شایسته آن است که در انتظار عطای 
او باشیم؛ چرا که آنچه آن حضرت به اقتضای 
سجّیه کریم خویش عطا می کند ماندنی است.

)آیت ا... جوادی آملی(

نکته های باریک تر از مو:

رییس جمهوری که آیه قرآن را اشتباه خواند»رادیو ترتیل« راه اندازی شدبزرگ ترین مسجد ُرسی جهان مرمت شد 

وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز در ۳1 تیرماه 1۳91، همزمان با آغاز ماه مبارک 
رمضان رادیو تاوت به عنوان دومین کانال شبکه رادیویی قرآن توسط معاونت 

صدا به عاقه مندان ساحت مقدس قرآن کریم اهدا شده بود.

سمیه 
مصور
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ساعت دیدارهای نمایندگان ایران در آسیا مشخص شد
از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، زمان و محل برگزاری دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد. نمایندگان ایران در دور رفت طی روزهای اول و دوم خرداد و 

در دور برگشت نیز طی روزهای هشتم و نهم خرداد به مصاف حریفان خود می روند.

منهای فوتبال

به فاصله چند روز پس از قهرمانی نفت در جام حذفی اکنون خبر رسیده 
که این باشگاه به دلیل بدهی مالیاتی در خطر انحالل قرار دارد. در این 
میان، زمزمه هایی مبنی بر احتمال واگذاری امتیاز آسیایی این تیم به 
گوش می رسد. به این ترتیب که باشگاه تهرانی در ازای واگذاری سهمیه 
آسیایی خود از باشگاه خریدار مبلغی دریافت کندکه به کمک آن هم 

بدهی مالیاتی اش را صاف کند و هم با بازیکنانش تسویه حساب کند.
اولویت واگذاری هم با ذوب آهن و سپاهان اســت که به ترتیب با قرار 
گرفتن در رده های چهارم و پنجم لیگ برتر یکی پس از دیگری از گرفتن 
مجوز آسیایی بازماندند. ظاهرا فدراسیون فوتبال هم که نگران سهمیه 
ایران در لیگ قهرمانان آسیاست مخالفتی با این خرید و فروش احتمالی 
امتیاز ندارد، اما آیا باشــگاه های اصفهانی که خود با محدودیت بودجه 
مواجهند امکان پرداخت مبلغی چندین میلیاردی بابت سهمیه آسیایی 

را خواهند داشت؟

  امیدعالیشاه و احمد نوراللهی موفق شــدند برگه کسر خدمت خود را 
بگیرند تا شرایط برای بازگشــت آنها به جمع سرخپوشان در آینده ای 
نزدیک فراهم شود. بازیکنان سرباز تراکتورسازی که به دلیل محرومیت 
این باشگاه از جذب بازیکن دوران کوتاهی در این تیم داشتند اگر مشکل 
خاصی پیش نیاید می توانند از اوایل مرداد ماه به پرسپولیس برگشته 
و این تیم را در فصل جدید رقابت های لیگ و دیگر مسابقات همراهی 
کنند. با آمدن عالیشاه و نوراللهی به نوعی لیست پرسپولیس برای فصل 
آینده بسته خواهد شــد. در حال حاضر با آمدن گادوین منشا و شجاع 
خلیل زاده به جمع سرخپوشان، لیست این تیم فقط یک جای خالی دارد 
و برانکو باید برای بازگشت بازیکنان سرباز تیمش نام یک بازیکن دیگر 
را هم از لیست بزرگساالن پرســپولیس خارج کند؛ البته به شرطی که 
 سروش رفیعی و کمال کامیابی نیا قراردادشان را با پرسپولیس تمدید

 کنند.

قهرمــان ووشــوی اصفهانــی  در خصــوص بهبود 
آســیب دیدگی و وضعیــت تمریناتش، اظهــار کرد: 
حدود یک ســال و نیم گذشــته عضالت داخلی رانم 
کشیدگی شــدید و در حد پارگی داشــت و هنوز هم 
این آســیب دیدگی بهبود پیدا نکرده و در حال انجام 

فیزیوتراپی هستم.
حمیدرضا الدور ادامه داد: با وجود آســیب دیدگی اما 
تمرینات بدنسازی را زیر نظر قائلی و تمرینات میدانی و 
فنی را زیرنظر برادرم اصغر الدور انجام می دهم و خودم 

را برای حضور در مسابقات جهانی آماده می کنم.
الدور بیان کرد: مســابقات جهانی نیمه شــهریور ماه 
در روسیه و مسابقات دانشــجویان جهان 28 شهریور 
ماه در تایوان برگزار می شود. اردوهای جهانی از دهم 
تیرماه در روسیه برگزار می شود که در وزن 80- شرکت 
می کنم و پس از انجام مســابقه نفر اول به مســابقات 
جهانی و نفر دوم به مسابقات دانشجویان جهان اعزام 
می شــوند. ووشــوکار قهرمان اصفهانی افزود: درست 
است مسابقات جهانی برای فدراسیون ووشو از اهمیت 
بیشــتری برخوردار اســت، اما از آنجایی که قهرمان 
مسابقات دانشجویان جهان بورسیه تحصیلی می شود 
هم دارای مزیت است.الدور با اشاره به اینکه حریفانش 
در وزن 80- از قهرمانان ووشوی کشور و آسیا هستند، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشجوی ارشد تربیت 
بدنی هستم و اگر هم نتوانســتم در مسابقات جهانی 
شرکت کنم حضورم در مسابقات  دانشجویان جهان هم 
برایم از لحاظ دریافت بورسیه تحصیلی مهم است. به هر 
حال نظر کادر فنی تیم مهم است و خودم را برای کسب 
مدال آماده می کنم. قهرمان ووشوکار اصفهانی در مورد 
اینکه پس از مسابقات جام جهانی 2015 دیگر خبری 
از او در رسانه ها نبود، گفت: در اصفهان کسی که موفق 
می شود برایش حاشیه درســت می کنند و او را تحت 
فشار روانی قرار می دهند. پس از قهرمانی در مسابقات 
جهانی 2015 حواشی برایم به وجود آمد و صحبت هایی 
در موردم شنیده می شد که ذهنم را خیلی درگیر کرده 

بود به همین دلیل نمی خواستم در حاشیه باشم.
وی اضافه کرد: تنها دلیلی که کمتر با رسانه ها در تماس 
بودم به وجود آمدن حواشی بود. دوست دارم سرم به کار 
خودم باشد وگرنه اگر بخواهم درگیر مسائل حاشیه ای 

شوم از قهرمانی دور می شوم.

عجیب اما محتمل؛

اصفهانی ها امتیاز آسیایی 
می خرند؟

بازگشت سربازها؛ 

 تیم برانکو تکمیل 
می شود

کاپیتان ســابق تیــم ملی فوتبــال ایران با مســئوالن باشــگاه 
تراکتورسازی وارد مذاکرات جدی شد.

مسئوالن باشــگاه تراکتورسازی بعد 
از قطع همکاری با امیر قلعه نویی 
بــا گزینه هــای مختلــف برای 
سرمربیگری تیم ســرخ پوش و 
پرطرفدار شــهر تبریز مذاکراتی 
را انجــام دادند. جــواد نکونام از 
جدی ترین گزینه هاست که تا کنون 

طرفین به توافقات خوبی نیز رسیده اند.
نکونام که مدتی در کنار کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال ایران 
حضور داشت حاال می تواند با عنوان سرمربی تیم تراکتورسازی در 
لیگ هفدهم فعالیت کند.ضمن آنکه مسئوالن تراکتورسازی اعتقاد 
دارند تجربه نکونام در کنار کی روش می تواند راهکاری برای این تیم 
پرطرفدار تبریزی در جهت رسیدن به موفقیت و عنوان قهرمانی در 
لیگ آینده باشد.جواد نکونام سال ها در تیم اوساسونا و اللیگا فعالیت 
داشته و در تیم ملی فوتبال ایران نیز سال ها به بازوبند کاپیتانی به 
میدان رفت و حاال با تجارب فوتبالی خود به تبریز می رود تا در تیم 

پرطرفدار تراکتورسازی به کارش ادامه دهد.

فدراســیون جهانی فوتبال)فیفا( به خاطر عدم اجرای حکم فیفا 
از سوی فدراســیون عربســتان آنها را 
تهدید به مجازات کرد.بنا بر گزارش 
روزنامه الشرق االوسط عربستان، 
فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( به 
صورت غیرمستقیم به فدراسیون 
عربستان هشدار داد که چرا برخی 
از پرونده های بازیکنــان و مربیان 
خارجی را اجرا نکرده است زیرا حکم 
نهایی آنها قبال صادر شــده ولی فدراسیون 
عربســتان در اجرای آنها چشم پوشی کرده اســت.فیفا به خاطر 
این تخلف سعودی ها در آســتانه صدور مجازاتی برای فدراسیون 

عربستان است.

روزنامه لو پاریزین مدعی شــد که لورن بالن، سرمربی سابق پاری 
سن ژرمن، در طول فصل پیشنهاد سویا، 
رئال بتیــس و الس پالمــاس را رد 
کرده تا در تابستان هدایت بارسا را 
برعهده بگیرد.سرمربی 51 ساله 
در تابســتان گذشــته از هدایت 
پاری ســن ژرمن کنار کشید و در 
این فصل هدایــت تیمی را برعهده 
نداشت. حال روزنامه معتبر لو پاریزین 
مدعی شد که سرمربی سابق تیم ملی فرانسه، 
پیشنهاد 3 باشگاه سویا، الس پالماس و رئال بتیس را در طول فصل 

رد کرده تا در پایان فصل، هدایت بارسا را برعهده بگیرد.
 لوئیس انریکه در اواخــر فصل اعالم کرد که فصل آینده در بارســا 
نخواهد بــود و از آن موقع، آبی اناری ها به دنبــال جذب یک مربی 
جدید هستند. پیش از این، رونالد کومان، پوچتینو و دستیار انریکه 
به عنوان جدی ترین گزینه های بارســا مطرح شده بودند و حاال نام 

بالن نیز به این فهرست اضافه شده است.

تیم فوتبال بایرن مونیخ به خاطر قهرمانی و چند عامل دیگر نزدیک 
به 100 میلیون یورو کســب درآمد کرد.
باواریایی هــا کــه از چنــدی قبل 
قهرمانــی خــود را در رقابت های 
فصل رو بــه پایــان بوندس لیگا 
قطعی کردند، بــرای حضور در 
فصل بعد میلیون ها یورو کســب 
درآمــد کرده انــد. براســاس آمار 
هفته نامــه کیکر کــه در جدید ترین 
شماره خود منتشرشــد، بایرنی ها در پایان 
فصل جــاری 99/064 میلیون یورو درآمدزایــی خواهندکرد.این 
رقم به خاطر کسب مقام نخست، همین طور حق پخش تلویزیونی 
بازی ها و نیز بازاریابی بین المللی اســت. مطابق این گزارش درآمد 
کل تیم های لیگ دســته یک و دو بوندس لیــگای ژرمن ها بالغ بر 

1/194 میلیارد یورو بوده است.

 نکونام در آستانه 
سرمربیگری یک تیم بزرگ

 تخلف سعودی ها 
برای فیفا آشکار شد

 گزینه جدید
 برای جانشینی انریکه در بارسا

 درآمد بایرن از قهرمانی
 و حق  پخش تلویزیونی

خبر روز

اتفاق روز

فوتبال جهان

 هافبک جوان تیم فوتبال اســتقالل درحالی با تیــم جوانان راهی 
جام جهانی شد که قراردادش با آبی پوشان تمام شده و پیشنهاد این 

باشگاه برای تمدید قرارداد را هم رد کرده است!
امید نورافکن بازیکنی که از تیم های پایه استقالل رشد کرد و به تیم 
بزرگساالن رسید، در شرایطی با  تیم فوتبال جوانان راهی جام جهانی 
شد که مسئوالن باشگاه قصد داشتند قرارداد پایان یافته او را تمدید 
کنند و به وی پیشنهاد 5 ســاله دادند، اما این بازیکن بدون امضای 

قرارداد راهی سئول شد.
از امیدها به بزرگساالن

نورافکن بازیکنی اســت که در تیم امیدهای استقالل حضور داشت 
و با تشــخیص کادر فنی ســه فصل قبل به عنوان بازیکن تیم امید 
به بزرگســاالن اضافه شــد. قرارداد او با تیم امید ادامه داشــت تا 
اینکه باشــگاه ناچار به قراردادن نام وی در لیست آسیایی خود شد. 
 طبق قانون لیگ قهرمانان آســیا همه بازیکنانی که در این رقابت ها

  حاضــر می شــوند بایــد بــا باشــگاه خــود قــرارداد حرفه ای 
داشته باشند.

موضوعی که فراموش شد
 استقاللی ها قرارداد نورافکن را از تیم امید به تیم بزرگساالن تغییر 
دادند، اما فراموش کردند که این قرارداد را مدت دار ببندند تا در پایان 
شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر قرارداد این بازیکن تمام شود 

و دست استقالل در پوست گردو بماند.

در واقع امید نورافکن محصول استقالل اســت، اما کال او را به حال 
خودش رها کردند تا رســید به انتهای قرارداد و حاال در بزرگ ترین 
ویترین جهانی در رده جوانان همین محصــول، کاپیتان تیم ایران 
خواهد بود و سخت است که جهانیان او را نبینند و روی دست نبرند.

نهال استقالل حاال برای دیگران میوه می دهد
نهال استقالل حاال که باید میوه بدهد، حاال که سال ها تهیه زمین و 
باغبانی و آبیاری و کود دهی و هرس کردن و آفت زدایی و سمپاشی 
و ... را پشت سر گذاشته و رســیده به مرحله میوه دادن، در ویترین 
جهانی قرار گرفته و ممکن است از همان کره جنوبی مورد توجه تیم 
های اروپایی و قاره های دیگر قرار بگیرد و مستقیم راهی آن تیم ها 

شود و هیچ عایدی هم برای باغبان نداشته باشد!
جوان ترین بازیکن تاریخ استقالل

بحث ما معرفت نورافکن نیست، دنیای حرفه ای هم روی سنگ بنای 
معرفت ساخته نمی شود؛ بحث ما، حرف ما مدیریت آشفته سال های 
اخیر استقالل است، کمبود متخصص است.  اگر توان نورافکن قبل 
از روز 26 آذر 1394 که با 18 سال و 8 ماه و 6 روز سن، که در ترکیب 
ثابت اســتقالل در بازی مقابل صبای قم قرار گرفــت و جوان ترین 
بازیکن تاریخ این باشــگاه شد شناسایی می شــد، اگر همان روزها 
مدیران استقالل قرارداد نورافکن را تمدید می کردند و 5 سال برای او 
با رقمی مناسب قرارداد می نوشتند، اگر در باشگاه استقالل کسی بود 
که 6 ماه جلوتر این بازیکن را می دید، امروز استقالل یکی از بهترین 

بازیکنانش را بدون قرارداد در کره جنوبی نمی دید.
استقالل می توانست و می تواند از نورافکن حداقل برای 5 سال بازی 
بگیرد، حتی اگر بنا به ترانسفر بود، استقالل می توانست و می تواند 

نورافکن را ترانسفر کند و با پولش زخمی را دوا کند.

درحاشیه 

 نورافکن قراردادش را تمدید نکرد و رفت؛

پشت پرده رفتن ستاره به جام جهانی

قاب روز

عیادت طاهری از کامیابی نیا
علی اکبر طاهری، سرپرســت باشگاه پرســپولیس در بیمارســتان بهمن حاضر و به عیادت از 
 کمال کامیابی نیا بازیکن مصدوم این تیم پرداخت. کامیابی نیــا کتف خود را عمل کرد و حدود

 2 ماه از میادین دور خواهد بود.

قهرمان ووشوکار اصفهانی:

در اصفهان برای افراد موفق 
حاشیه می سازند!

تیم فوتبــال ذوب آهن این روزهــا یکــی از تیم های پر 
ســر و صدای لیگ برتر است و شــایعات زیادی پیرامون 
آینده ســرمربیگری این تیم و همچنین جدایی برخی از 

ستاره هایش به گوش می رسد.
سعید آذری  در گفت و گویی با تسنیم در خصوص آخرین 

وضعیت این تیم به صحبت پرداخت که در زیر می خوانید:
این روزها اکثر باشگاه ها فعالیت خود را برای فصل 
آینده آغاز کرده اند. باشگاه ذوب آهن نیز استارت 

کار خود را در این خصوص زده است؟
ما هنوز تغییر و تحولی نداشــته ایم. بعد از حذف از لیگ 
قهرمانان آسیا به بازیکنانمان استراحت دادیم و قرار است 
 در خصوص تمدید قرارداد بازیکنان با آنها صحبت کنیم.

 در خصوص وضعیت حسینی قرار است چهارشنبه جلسه 
هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن برگزار شود و در خصوص 

عملکرد او و همچنین برنامه هایش به صحبت بپردازیم.
این روزها شایعاتی در خصوص حضور امیر قلعه نویی 
در ذوب آهن شنیده می شود. مذاکره ای با قلعه نویی 

داشتید؟
قلعه نویی همیشه رفیق من بوده و 20 سال است که رفاقت 
ما ادامه دارد، اما هیچ مذاکــره ای با قلعه نویی و هیچ مربی 
دیگری نداشــتیم و همه این صحبت ها شایعات رسانه ای 
است. یکســری از دوستان فکر 
می کنند ذوب آهن 
ســازمانی است 

که هیچ سیستم خاصی ندارد. من نه تنها با قلعه نویی بلکه با 
دایی و بسیاری از مربیان ایران رفیق هستم، اما از هیچ کس 

برنامه نخواسته ایم.
با توجه به این شرایط نگران نیستید در صورت عدم 
توافق با مجتبی حسینی، مربیان مطرح فوتبال ایران 
با تیم های دیگر به توافق رســیده و دچار مشکل 

شوید؟
اصال اینگونه نیست که باشگاه ذوب آهن برنامه و پلنی برای 
آینده خود نداشته باشد. هیچ نگرانی نداریم و برنامه مدار به 

حرکت خود ادامه می دهیم.
عالوه بر شایعاتی که در خصوص آینده مربیگری 
ذوب آهن به گوش می رسد، گفته می شود احتمال 
 تغییرات مدیریتی نیز در باشــگاه شــما وجود

 دارد.
با قدرت به کارم ادامه می دهم و هیئت مدیره نیز با قدرت از 
من حمایت و دفاع می کند. باید از احمد صادقی، مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن تشــکر کنم که پشــت ماست و از من 
خواسته برای فصل آینده یک تیم گردن کلفت 
و با کیفیت برای حضــور در لیگ برتر مهیا 
کنم. اینها  مسائل و شــایعات فوتبال است 
و همیشــه در ابتدای تعطیالت نیم فصل و 
پایان فصل مطرح می شود و حواشی بر متن 
می چربد. ذوب آهن تیم باثباتی اســت و ما 
قصد داریم پــروژه دو زمین تمرین دیگر را 
در ورزشگاهمان کلید بزنیم و چمن زمین 
اصلی مان را ترمیــم و همچنین به بازپروری 
زمین ملت اقــدام کنیم. گوشــمان بدهکار 
شایعات نیست. ذوب آهن غیر از حسینی با هیچ 
مربی دیگری صحبت نکرده و فقط قرار است شرایط 
حسینی در هیئت 

مدیره بررسی شود. با احترامی 
که برای تمام مربیان کشور قائل هستم، اما باشگاه ذوب آهن 
به ثبات اعتقــاد دارد و در وهله اول به بررســی عملکرد و 

برنامه های حسینی برای فصل بعد خواهد پرداخت.
اینکه گفته می شود حسینی بعد از دیدار با االهلی 
عربستان از بازیکنان در رختکن خداحافظی کرده 

نیز شایعه است؟
حسینی بعد از باخت به االهلی عربستان آنقدر عصبی  و 
متاثر بود کــه حتی یک کلمه صحبت نکرد چه برســد با 

بازیکنان خداحافظی کند.
از عملکرد ذوب آهن در لیگ شــانزدهم رضایت 

دارید؟
با توجه به اینکه در ابتدای این فصل دچار چالش شدیم و 
رباط قاسم حدادی فر با بدشانسی پاره شد و هادی محمدی 
نیز به خدمت سربازی رفت و همچنین 8، 9 بازیکن از جمله 
کاوه رضایی و مسعود حسن زاده از تیم جدا شدند؛ در حد 

توانمان فوق العاده ظاهر شدیم.
 عملکرد امسال ما قابل دفاع بود چرا که با یکی از مدیران 
تیم های لیگ برتری که در جایــگاه میانه رو به پایین قرار 
داشتند صحبت می کردم متوجه شدم این تیم 19 میلیارد 
هزینه در فصل قبل داشــته اســت. وقتی این شرایط را با 
هزینه های خودمان که حدود 14/5میلیارد تومان در این 
فصل بود مقایسه کردم متوجه عملکرد خوبمان شدم. اگر 
19 میلیارد بودجه داشتم همه آن را فقط در فوتبال خرج 
نمی کردم و سعی در ایجاد ساختار و توانمندسازی تیم های 
پایه باشگاه را داشتم. با توجه به این شرایط می توانم بگویم 

سال موفقی را پشت سر گذاشتیم.
اینکه مدیران کارخانه ذوب آهن خواستار تشکیل 
یک تیم پرقدرت در فصل بعد هستند باعث خواهد 

شد با افزایش بودجه مواجه شوید؟
ذوب آهن همیشه خط مرز مشــخصی در هزینه دارد و ما 
شاهد نبودیم در هیچ دوره ای هیچ یک از مدیران این باشگاه 
ریخت و پاش داشته باشــند. در کنار آن اینکه فکر کنیم 
قهرمانی با پول بیشتر به دســت می آید اشتباه است و ما 
سعی می کنیم با برنامه ریزی مدون و زودتر استارت زدن 
کارمان و مهیا کردن امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری 
عوامل موفقیت را مهیا کنیم. مــن از االن برای قهرمانی 
در فصل آینده حــرف نمی زنم و قــول نمی دهم چرا که 
شرایط فوتبال متغیر است؛ اما همه مجموعه باشگاه تالش 
 می کنند تا از نام ذوب آهن دفاع 

کنند.
جری بنسون از ذوب آهن 
جدا شده و شنیده می شود 
این بازیکن قصد حضور در 

سپاهان را دارد؟
بنســون در هفته گذشــته با 
ما تســویه کرد و از ایران رفت. 

بازیکن خاصی بســتگی ندارد. موفقیت ذوب آهن به 
سال گذشته همه در حال فراموش کردن بنسون بودند اما 
او در ذوب آهن احیا شد و غیر از دیدار با العین و چیپی که زد 
یکی از بازیکنان تاثیرگذار ما بود.  نگران رفتن هیچ بازیکنی 
نیستیم و این روح فوتبال است که بازیکنان برای شرایط 
مالی بهتر به باشگاه دیگر بروند. از اینکه سپاهان نیز خواستار 
این بازیکن شده است اطالعی ندارم اما مگر این تیم چند 

مهاجم می خواهد؟

داریوش شجاعیان یکی از هدف های استقالل در فصل نقل و انتقاالت 
اســت ولی مبلغ باالی رضایت نامه، این بازیکن را از آبی ها دور کرده 
است. گفته می شود باشگاه گسترش فوالد مبلغ یک میلیارد تومان 
برای رضایت نامه شــجاعیان درخواست کرده اســت. شجاعیان با 
گســترش فوالد قرارداد دارد؛ البته لوکا بوناچیچ ســرمربی جدید 
گسترش فوالد هم اعالم کرده که به شجاعیان نیاز دارد و این مسئله 

کار استقالل را برای جذب این بازیکن بسیار سخت کرده است.

بوناچیچ به استقالل شوک وارد کرد

با رفتن علی دایی به سایپا، چند گزینه به مقاصد احتمالی برخی 07
بازیکنان که سابقه همکاری با دایی را دارند اضافه شده است. یکی 
از این بازیکنان محمد عباس زاده است. این بازیکن تالش زیادی 
برای بازگشت به پرسپولیس دارد، اما برانکو ایوانکوویچ با جذب 
گادوین منشا نشــان داد عالقه ای به بازگشت عباس زاده ندارد.

حاال عباس زاده که توسط خود علی دایی به پرسپولیس آمده بود 
دوباره می خواهد شاگرد این مربی شود. 

عباس زاده-دایی؛ این بار در سایپا
سروش رفیعی که قراردادش با پرسپولیس رو به اتمام 
است از تیم هایدنهایم آلمان پیشنهاد دارد. این تیم 
در رقابت های بوندس لیــگاي دو آلمان حضور دارد. 
رفیعی بعد از بازی رفت پرسپولیس و لخویا قراردادش 
با باشگاه پرســپولیس به پایان می رسد و به همین 
دلیل به عنوان بازیکن آزاد مشکلی برای لژیونر شدن 

نخواهد داشت.   

آذری:

     با قدرت به کارم ادامه می دهم

پیشنهاد خارجی سروش

مارکینیوش 23 ساله که مورد توجه منچســتریونایتد قرار دارد و 
مدیربرنامه هایش مدتــی پیش از عدم 
تمدید قــرارداد این بازیکــن ابراز 
نارضایتی کرده بود پس از پیروزی 
5-0 پاریســن ژرمن مقابل سن 
اتین اعــالم کرد فصــل بعد هم 
بــرای این تیــم پاریســی بازی 

خواهد کرد.
 Canal Plus مارکینیوش به شبکه 
فرانســه گفته:آینــده ام؟ فصل بعــد اینجا 
می مانم تا لوشــامپیونه را پس بگیریم. صد درصد بازیکن پاریسن 
 ژرمن باقــی می مانم. ایــن بازیکن درباره پیــروزی تیمش مقابل 
 ســن اتین گفت: انگیزه زیادی داشتیم و جو ورزشــگاه فوق العاده

 بود. 

مارکینیوش:

 صددرصد در پاریسن ژرمن می مانم
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 معاون خدمات شهری اصفهان در خصوص لوله گذاری کف رودخانه زاینده رود توسط شهرداری اصفهان اظهار داشت: 
شهرداری اصفهان چنین طرحی را نداشته است.

احمدرضا مصور افزود: تنها یک مورد حفاری به منظور آبرســانی به یک منبع آب  در دستور کار بود که اجرای این 
پروژه نیز به دلیل عدم دقت در نحوه بهره برداری متوقف شد.معاون خدمات شــهری شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه رودخانه زاینده رود منبع دائمی آب نیست و نمی توان به تامین آب از این منبع امید داشت، تصریح کرد: انتقال 
آب از رودخانه زاینده رود توسط شهرداری به محل دیگری، کامال 

غیر واقعی است.
وی همچنین در خصوص  شایعه حفر ۴۰۰ چاه غیر مجاز در حریم 
رودخانه زاینده رود توسط شهرداری نیز ابراز داشت: برخی از افراد  بر 
این مسئله اصرار داشتند و این در حالی است که در جلسه مشترک 
شــهرداری و آب منطقه ای اصفهان و کنترل های صورت گرفته در 

حریم رودخانه، این ادعا رد شد.
مصور تاکید کــرد: برخی از افــرادی که این شــایعات را پراکنده 
می کنند حتما نمی دانند که حفر ۴۰۰ حلقه چاه به معنای سوراخ 
سوارخ کردن اصفهان است.وی با بیان اینکه شش سهم از ۳۳ سهم 
رودخانه زاینده رود متعلق به شــهر اصفهان است، تصریح کرد: در 
گذشته اصفهان چهار سهم داشته است و با الحاق رهنان و خوراسگان که هر کدام دارای یک سهم بودند، سهم اصفهان 

به شش سهم افزایش یافت.

رونق بازار مسکن درشهر
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان با اعالم اینکه بازار مسکن نسبت به سال 
گذشته رونق دارد، گفت: ظرف یک ماه گذشته ۶۰۰ هزار مترمربع پروانه ساختمانی از سوی 

شهرداری صادر شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 سهم 6 درصدی اصفهان از زاینده رود 
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان با اشاره به تعطیلی حدود ۳۴ درصد معادن سنگ های تزئینی کشور به دلیل 
رکود، گفت: تا زمانی که در صادرات سنگ های تزئینی به صورت جزیره ای یا شخصی عمل کنیم در این صنعت به موفقیت 

نخواهیم رسید.
شهرام مبصر در همایش سنگ و چالش های صادراتی که به بهانه برپایی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ اصفهان در اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه در خصوص سنگ های تزئینی کار ما با کل معادن است، اظهار داشت: متاسفانه یک 

سری چالش هایی در خصوص صادرات سنگ های تزئینی وجود دارد.وی 
تصریح کرد: تا زمانی که در صادرات سنگ های تزئینی به صورت جزیره ای 
و یا شخصی عمل کنیم در این صنعت به موفقیت نخواهیم رسید.رییس 
سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان با بیان اینکه ذخایر سنگ های 
تزئینی دنیا ١۴ میلیارد تن است، تاکید کرد: ایران با داشتن ۴ میلیارد تن از 
ذخایر سنگ های تزئینی در مقام نخست دنیا قرار دارد.  وی با اشاره به اینکه 
١٥۰۰ معدن سنگ تزئینی در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه به دلیل 
رکود اقتصادی این صنعت، حدود ۳۴ درصد معادن ما تعطیل شده اند.مبصر 
با بیان اینکه در حال حاضر در کشورهای ایتالیا و آمریکا استخراج سنگ های 
تزئینی به دلیل وجود فرسایش معادن و زمین به صورت زیرزمینی انجام 
می شود، گفت: ایران نیز در سنگ های مرمریت قابلیت این گونه استخراج 

را دارد.وی با تاکید بر اینکه در معادن سنگ های تزئینی ایران هاواچ گران نیست، افزود: عدم استفاده از تکنولوژی های روز دنیا 
و همچنین بی توجهی به قوانین و آیین نامه های نظام معادن، از جمله مشکالت سنگ های تزئینی است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان تاکید کرد: 

صادرات جزیره ای؛ بزرگ ترین مشکل تجارت سنگ های تزئینی

چهرهاخبار

شهرداری

مدیر پروژه سالن گلستان شهدای اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۳۰ درصدی احداث سالن 
گلستان شهدای اصفهان

مدیر پروژه سالن گلستان شــهدای اصفهان اظهار کرد:  عملیات 
اجرایی پروژه سالن گلستان شــهدای اصفهان ۲۸ بهمن ماه سال 

گذشته آغاز شد و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.
میثم امینی هزینه اجرای این طرح را ۳۴ میلیارد ریال عنوان کرد 
و ادامه داد:  عملیات احداث سالن گلستان شهدا تا اواخر مردادماه 

سال جاری تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.
مدیرپروژه سالن گلستان شهدای اصفهان با بیان اینکه این سالن 
با سازه فضاکار اجرایی می شود، گفت: سالن جدید گلستان شهدا 
در فضایی به مساحت ٥ هزار مترمربع و فضای پارکینگ به وسعت 

۳ هزار و ٥۰۰ متر مربع پیش بینی شده است.
وی افزود: طبق برنامه تا ۳ ماه آینده مــی توانیم پروژه را به بنیاد 
شهید و استانداری )که باید در ساخت این سالن مشارکت داشته 
باشند(، تحویل دهیم تا نصب اســکلت فلزی و نازک کاری سالن 

را انجام دهند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه گلستان شهدا یکی از مکان های 
مذهبی اســت که برنامه های فرهنگی-مذهبی بســیاری در آن 
برای شهروندان برگزار می شــود، خاطر نشان کرد: احداث سالن 
اجتماعات گلستان شهدا به غنی سازی برنامه هایی که در این مکان 

اجرا می شود کمک می کند.
الزم به ذکر اســت پروژه سالن جدید گلســتان شهدای اصفهان 
ســال ها بود که به دلیل اختالف نظرهــا در جانمایی ها و باوجود 
پیگیری مسئوالن اجرایی، محقق نشد؛ تا اینکه سرانجام در سال 
۹٥ با جانمایی سالن در ضلع شرقی گلستان شهدا و موافقت همه 
 دستگاه ها این پروژه کلنگ زنی شــد و عملیات اجرایی آن کلید 

خورد.

محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت   
اصفهان گفت: ملت ما برای انتخاب 
درست کاندیدای اصلح به این نکته 
توجه کنند که کاندیدای موردنظر 
آنها در خط انقالب و والیت بوده و 
دارای مدیریت سیاسی، اقتصادی 

فرهنگی باشد.

امام جمعه موقت اصفهان:

کاندیدای اصلح باید دارای 
مدیریت سیاسی اقتصادی باشد

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان در نظر دارد انجام امور خدماتی و پشتیبانی آزمایشگاههای 
ساختمان مرکز پایش زیست محیطی استان اصفهان را از طریق مناقصه به شرکت های خدماتی واجد صالحیت 

واگذار نمایند.
- متقاضیان شرکت در این مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد 
مربوط به امور اداری اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان واقع در میدان الله ابتدای خیابان پروین 

اعتصامی مراجعه نمایند.
- مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به دبیرخانه اداره کل حداکثر ١7 روز کاری از زمان درج آگهی نوبت دوم 

می باشد.
- زمان بازگشایی پاکات ۲۰ روز کاری از زمان درج آگهی نوبت دوم می باشد.

- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال) ١١/۰۰۰/۰۰۰ تومان( می باشد که می بایست به 
حساب سپرده شــماره ۲١7۰۶۰۰۲۰۸۰۰7 نزد بانک ملی اصفهان به نام تمرکز وجوه سپرده واریز و یا در قالب 

ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت در مناقصه ارائه گردد.
- ضمنا اسناد مناقصه در پایگاه اطالع رســانی این اداره کل به نشــانی www.isfahan.doe.ir در بخش 

اطالعیه ها قابل دسترسی می باشد. 

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان 
گفت:پروژه مرکز همایش های بین المللی 
امام خامنــه ای در انتهای خیابان شــهید 
روح االمین و مجاور کمربندی شرق اصفهان 
در زمینی به وسعت 7۰ هکتار در حال ساخت 
بوده و تاکنون ۶۴ درصد پیشــرفت داشته 
اســت.ایرج مظفر اظهار کرد: پــروژه مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای )مد 
ظله العالی( با ١۶ قرارداد و مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان در دست اجراست و تاکنون 
۶۴ درصد پیشرفت داشته است.وی در ادامه گفت: با توجه به لزوم احداث یک 
مرکز همایش بین المللی در شهر و با در نظرگرفتن ویژگی های این مراکز در 
دنیا به همراه کلیه فضاهای تکمیلی مانند سالن های پشتیبانی، دفاتر اداری، 
کارگاه های آموزشی، نمایشگاه، هتل، مجتمع تجاری، این پروژه مهم در دستور 
کار شهرداری اصفهان قرارگرفت. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان اضافه 
کرد:  سایت  این پروژه در انتهای خیابان شهید روح االمین و مجاور کمربندی 

شرق اصفهان در زمینی به وسعت 7۰ هکتار در حال ساخت است.
وی با بیان اینکه نمای ساختمانی این مکان، به صورت مدور در ۶ طبقه و نمای 
ســالن اصلی این مجموعه از پانل های GFRC و برای اولین بار در کشور اجرا 
شده است، عنوان کرد:  این نما از مصالح کامپوزیت با مقاومت باال و همچنین 

شکل پذیری مناسب تشکیل شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان اظهار کــرد: به منظــور کاهش 
آلودگی هــوا و کاهش ترافیک در شــهر 
اصفهان، راه انــدازی خطوط اتوبوس های 

تندرو در دستور کار شهرداری قرار دارد.
علیرضا صلواتی با اشاره به اینکه خط یک 
بی.آر.تی در  ۲ فاز و بــا اعتبار ۲٥ میلیارد 
تومان تکمیل شــد، ادامه داد: فاز اول خط 
یک بی.آر.تی  به طول ١۰ کیلومتر از شهر ابریشم تا میدان آزادی در سال ۹۰ 
و فاز دوم این خط نیز به طول ١۰ کیلومتر از میدان آزادی تا میدان قدس در 

سال ۹١ به پایان رسید.
معاون حمل و نقل شهری شهرداری اصفهان، به راه اندازی خط سوم اتوبوس 
های تندرو اشاره کرد و گفت: به تازگی خط سوم بی.آر .تی حدفاصل خیابان 
ارغوانیه تا میدان امام علی)ع(  به طــول ١۰ کیلومتر در ماه جاری با حضور 
شهردار و مدیران شهری اصفهان به بهره برداری رسمی رسید و در اختیار 

شهروندان قرار گرفت.
صلواتی با اشاره به اینکه توســعه خطوط بی.آر.تی در دستور کار شهرداری 
اســت، ادامه داد: عملیات اجرایی خط دوم بی.آر.تی نیز از میدان قدس تا 
میدان جمهوری  به طول ۴ کیلومتر در دســت اجراست و تا نیمه اول سال 

جاری تکمیل می شود.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 6۴ درصدی ساخت مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

توسعه خطوط بی.آر.تی در چهار نقطه 
شهر اصفهان

نوبت دوم

م الف: 40765

مدیران شــهری اصفهان در آخرین روزهای اردیبهشت، از 
ایستگاه قطارشهری شریعتی اصفهان بازدید کردند.

شــهردار اصفهان در این بازدید با بیان اینکه در حال حاضر 
رویکردهای اصلی مدیریت شهری بر تکمیل هر چه سریع تر 
فاز سوم خط یک قطارشهری اصفهان معطوف شده اظهار 
داشت: در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه تامین مصالح و 
بودجه ساخت پروژه وجود ندارد و باید تالش کرد تا مسائل 

باقی مانده نیز برطرف شود.
مهــدی جمالی نژاد بــا تاکید بــر اینکه تکمیل ایســتگاه 
قطارشهری شــریعتی اصفهان در نیمه نخست امسال باید 
با قاطعیت محقق شــود، ادامه داد: به دنبال آن هستیم که 
ایستگاه های شریعتی، سی و سه پل و آزادی در نیمه نخست 
امسال به بهره برداری برسد و همه حمایت های الزم در این 

زمینه صورت می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: شــهرداری در حوزه تامین مصالح، 
بحث های مالی و بحث پشتیبانی، نهایت حمایت را از سازمان 

قطارشهری و پروژه های در دست اجرا انجام می دهد.
مشاور عالی شهردار اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به روند 
ساخت سه ایستگاه سی و ســه پل، شریعتی و آزادی اظهار 
داشــت: در حال حاضر تالش همه پیمانکاران، مشاوران و 
پرسنل سازمان قطارشهری اصفهان و حومه، بر ساخت این 
پروژه معطوف شده و تالش اصلی آن است که ایستگاه ها در 

زمان مقرر به بهره برداری برسند.

جواد شعرباف ادامه داد: نماســازی ورودی شرقی ایستگاه 
شریعتی از هفته جاری آغاز می شود و قرار است تکمیل آن با 

سرعت قابل توجهی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه همه جبهه های کاری ایستگاه باید به صورت 
موازی کار خود را پیش ببرند، ادامه داد: بتن ریزی دسترسی 
غربی ایستگاه شریعتی اصفهان روز پنجشنبه صورت گرفته 
و قرار است دیگر فعالیت های ساخت پروژه نیز به موازات آن 

صورت گیرد.
مشاور عالی شهردار اصفهان با بیان اینکه تحویل بخش های 
شمالی و جنوبی ایســتگاه به سازمان عمران جهت آغاز کار 
جزیره میانی باید انجام شــود، اضافه کرد: با فعالیت صورت 
گرفته، در ضلع شرقی و غربی تا ایستگاه آزادی مشکل برقی 
مشاهده نمی شود و مسئله ای در زمینه راه اندازی این بخش 

وجود ندارد.
گفتنی اســت با بهره برداری بخشــی از خــط یک متروی 
اصفهان، هم اکنون ١١ کیلومتر از این خط، حدفاصل ایستگاه 
قدس تا تختی، از ساعت 7 تا ١٥ هر روز در حال بهره برداری 

و استفاده شهروندان است.
فاز اول و دوم خط یک متــروی اصفهان که هم اکنون مورد 
بهره برداری قرار گرفته، از ایســتگاه قدس آغاز می شود و با 
عبور از ایستگاه های بهارستان، گلستان، شهید مفتح، شهید 
علیخانی، جابر، کاوه، شهید چمران، شهید باهنر و شهدا، به 

ایستگاه تختی می رسد.

شهردار اصفهان:

متروی اصفهان مشکل اعتباری و تامین 
مصالح ندارد

با بهره برداری بخشی 
از خط یک متروی 

اصفهان، هم اکنون 11 
کیلومتر از این خط، 
حدفاصل ایستگاه 
قدس تا تختی، از 

ساعت 7 تا 15 هر روز 
در حال بهره برداری و 

استفاده شهروندان 
است

 جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، در آیین صبحگاه 
عمومی فرماندهی انتظامی اســتان گفــت: تامین امنیت 
انتخابات در واقع بزرگ ترین رزمایش امنیتی کشور است که 
توسط نیروی انتظامی در سراســر میهن اسالمی در روز ۲۹ 

اردیبهشت ماه به اجرا در می آید.
سرهنگ حسین حسین زاده افزود: تمامی تمهیدات الزم و 
تدابیر امنیتی برای برگزاری یک انتخابات امن و آرام در سطح 
اســتان صورت گرفته و ماموران پلیس  آموزش های الزم را 
درخصوص حفاظت از صندوق ها و امنیت شــعب اخذ رای 

فرا گرفته اند.
این مسئول انتظامی، مسئولیت نیروی انتظامی در انتخابات را 
به سه بخش قبل، حین و بعد از انتخابات تقسیم و اظهار کرد: 
خوشــبختانه در بخش قبل از برپایی انتخابات، با اشرافیت 
کامل پلیس استان و رصد دقیق تحرکات هواداران کاندیداها 
هیچ گونه مشکل خاص امنیتی نداشتیم و ان شاءا... مراحل 
بعدی را نیز به لطف خدا با ســربلندی پشــت سر خواهیم 

گذاشت.
سرهنگ حسین زاده، در ادامه از میزان باالی آمادگی ماموران 
پلیس استان در این انتخابات خبر داد و بیان کرد: ماموران ما 
در نهایت هوشیاری، هوشمندی، دقت و ظرافت، از آخرین 
ساعت های روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت تا پایان رای گیری 
و تحویل صندوق های رای به فرمانداری ها و بخشداری ها، در 
ماموریت خود حاضر بوده و فضای امن و آرامی را در محل های 

اخذ رای برای مردم شریف استان فراهم خواهند کرد.
وی با بیان اینکه کارکنان پلیس و خانواده های آنان همراه با 
مردم در راستای لبیک به رهبر و ولی امر مسلمین در انتخابات 
شــرکت می کنند، اظهار کرد: امروز ما در یک برهه حساس 
تاریخی قرار داریم و چشــم همه جهانیان به انتخابات ایران 
دوخته شده است؛ چرا که هرچه مشارکت در این انتخابات باال 
باشد به طور قطع باعث قوام و اقتدار بیشتر در جهان خواهد 
شد و هرکسی وظیفه دارد اطرافیان خود را برای شرکت در 

انتخابات تشویق کند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان به ذکر ویژگی های نامزد 
اصلح از نگاه مقام معظم رهبری اشــاره کــرد و افزود: مقام 
معظم رهبری، انقالبی گری، پایبندی به اصول و آرمان های 
انقالب، پایبندی به اســتقالل کشــور در ابعــاد اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی و داشتن تقوای سیاســی و دینی را به 
عنوان شاخص های نامزد اصلح معین کردند که بیانات ایشان 

می تواند به ما در انتخاب صحیح  کمک کند.
سرهنگ حسین زاده با بیان اینکه یافته های ما از درون جامعه 
نشان دهنده مشــارکت باال و حداکثری مردم برای حضور 
در پای صندوق های رای اســت گفت: مــردم والیت مدار و 
شهید پرور اصفهان همیشه ثابت کرده اند که در حفظ انقالب 
و آرمان های آن  پیشتازند و این بار نیز با حضوری آگاهانه و با 
بصیرت، زمینه عزت، سربلندی و اقتدار کشور عزیزمان را در 

جهان فراهم خواهند کرد.

جانشین فرمانده انتظامي استان:

 آمادگی پلیس اصفهان برای اجرای 
بزرگ ترین رزمایش امنیتی کشور 

تمامی تدابیر امنیتی 
برای برگزاری یک 

انتخابات امن و آرام در 
سطح استان صورت 

گرفته و ماموران پلیس  
آموزش های الزم را 
درخصوص حفاظت 

از صندوق ها و امنیت 
شعب اخذ رای فرا 

گرفته اند

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان: 

 پیشرفت ۲۰ درصدی احداث بازار 
عمده فروشان خشکبار و خوار بار

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: پروژه احداث بازار عمده فروشان خشکبار و خواربار 
اصفهان، در سه فاز تعریف شــده که احداث فاز اول آن ۲۰ درصد 

پیشرفت داشته است.
اصغر کشــاورز راد در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پروژه 
ساماندهی عمده فروشان خشــکبار و خواربار اصفهان در ۳ فاز در 
دستور کار شــهرداری اصفهان قرار گرفته که احداث فاز اول این 
طرح تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. وی ادامه داد:  یکی 
از مشکالت مطرح شده از سوی مردم، ترافیک خیابان های جهاد 
و ولی عصر)عج( به دلیل وجود مغازه های عمده فروشــی خواربار 

و خشکبار است.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان اضافه کرد: در این راســتا با توجه به هماهنگی هایی که 
با این اتحادیه طی جلســات متعدد صــورت گرفت، از محل های 
مختلفی برای اســتقرار عمده فروشــان خوار بــار بازدید صورت 
گرفت و در نهایت در ضلع شــرقی میدان مرکــزی میوه و تره بار 
 زمینی به مســاحت ١۴ هکتار بــه این موضــوع اختصاص داده 

شد.
وی خاطر نشان کرد: این مجموعه دارای ١۰٥ سوله است که هریک 
مساحتی حدود ٥۰۴ متر را با تعدادی انبار و دفتر اداری دربرگرفته 
و ضلع شرقی این مجموعه خیابان یک ۲۰ متری و ضلع غربی آن 
یک خیابان ۳۰ متری پیش بینی شده تا عبور و مرور وسایل نقلیه 

سنگین به راحتی صورت گیرد.
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امام علی علیه السالم:
بدانید كه اين قرآن خیرخواهی است كه خیانت نمی كند و رهبرى 

است كه گمراه نمی سازد. 
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لبخندک

مادربزرگ
بهار همیشه من را یاد مادربزرگم می اندازد. 
از حیاط خانه تا دامن و روسری اش پر از گل 
بود. بهار مثل میهمانی بود که از کوچه ما می گذشت، اما شب را در 
 خانه مادربزرگ می ماند و با صبر و حوصله دانه دانه گل ها را شکوفا 
می کرد. خانه اش درست وسط شهر بود، اما هوایش با خیابان فرق 
داشت. مثال فکر کنید بعد از باران، از پله های متروی مصلی باال آمده 
باشید و بوی خاک و علف تپه های عباس آباد ناگهان به صورتتان 
بخورد و طعم آهن و زیرزمین را به چشم بر هم زدنی از یادتان ببرد. 

ای کاش باد همه گل ها را می برد و مادربزرگ را می آورد.
من عاشــق فیلم دیدن مادربزرگ بودم. بنده خــدا این آخری ها 
چشم هایش درســت نمی دید و درست هم نمی  شــنید. ما با هم 

می نشستیم و سریال پلیسی آلمانی می دیدیم. 
کار من این بود که هر چنــد دقیقه یک بار از مادربزرگم بپرســم 
که خب چی شــد؟ و او برای من یک داســتان عجیــب و غریب و 
 بامزه تعریف کند که تقریبا هیچ ربطی به آن قســمت از ســریال 
نداشــت.  کمی از تصاویر را می گرفت و با خاطــرات و ترس های 
خودش قاطی می کرد و سریع یک داستان کوتاه می ساخت و در 
جواب سوال من تحویلم می  داد. همیشه هم نگران بود که  آلمانی ها 
بزنند و همدیگر را ناکار کنند و از پای تلویزیون به هنرپیشه  های 
ســریال راه و چاه فرار کردن و کتک زدن نشــان مــی داد.  کاری 
هم نداشت که طرف آدم خوبی هســت یا نه به هرحال باید تقلب 

می رساند.
 مادربزرگ رفت ولــی خاطراتش کنــج دل ما جاخــوش کرد و 

حرف هایش که هر کدام یک دنیا تجربه بود چراغ راهمان شد.

۹- از دید اشعه ایکس استفاده کنید
این روش می تواند برای افزایش انگیزه معجزه  کند.

همین حاال یک نگاه به اطراف بیندازید. آیا کسب و 
کاری موفق می بینید؟

یک خودکار، یک میز، یک تلفن، یــک رایانه، یک 
ســاختمان. هرکدام از این چیزها توســط شرکتی 
ساخته شده اند که وقتی شروع به کار کرده اند واقعا 
کوچک بوده اند. شرکت هایی که حاال موفق هستند 

و رشد می کنند.
در واقع، به هر کجا که بنگرید، نشانه هایی از موفقیت 
را می توانید ببینید. گاهی این نشانه ها توسط افرادی 
ساخته می شوند که از شما کم هوش تر بوده اند یا با 
منابع محدودتری نســبت به شــما کار خود را آغاز 

کرده اند.
این سوال ساده را از خودتان بپرسید: اگر آنها موفق 
هســتند، چرا من نباشــم؟ افزایش انگیــزه موانع 

موفقیت را از سر راه شما برمی دارد.
۱۰ – اهــداف BHAG )بلندمــدت( خود را 

یادداشت کنید
احتماال شما اهداف SMART خودتان را دارید، اما 

آیا اهداف BHAG )بلندمدت( هم دارید؟ 
توضیح مترجم: عبــارت SMART مخفف اهداف 
 ویژه ) S(، قابــل اندازه گیری)M (، دســت یافتنی
) A (، مربوط) R(و با محدودیت زمانی ) T ( اســت 
که در ۱۹۸۱ توســط جورج تــی.دوران در مجله 
 BHAG بررســی های مدیریت مطرح شد و عبارت
مخفف اهداف]۶[ تنومند ]۷[B، پشــمالو H]۸[، و 
بی پروا]A]۹( است که برای اولین بار توسط کالینز و 

پوراس در ۱۹۹۴ مطرح شد(.
اهداف BHAG شما باید متناسب با حدود توانتان 
باشد. آنها اهداف بلندمدتی هســتند که شما را به 
چالش می کشــند تا از منطقه  امن  بیــرون بیایید. 
اهداف BHAG را با حروف بزرگ بنویسید و کاغذ را 
در جایی قرار دهید که بتوانید در طول روز چندین 

بار آنها را ببینید.
رو به جلو حرکت کنید

بیشتر مردم شما و رویاهای تان را باور ندارند، مشکلی 
نیست. حتی ایرادی ندارد که گاهی دچار تردید هم 

بشوید.
اما آنچه مشکل ساز اســت، این است که در لحظات 
خودتردیدی و یاس رو به جلــو حرکت نکنید. این 
همان وجه تمایز افراد موفق و مردم عادی است. آنها 
به راه خودشان ادامه می دهند و برای شان فرقی ندارد 

چه پیش خواهد آمد.
کدام یک از این  روش های افزایــش انگیزه را برای 
شــکوفایی ســریع انگیزه به کار می گیرید؟ به چه 

روش های دیگری می توانید فکر کنید؟

مهارت زندگی

آبشاری که در دل خود شعله ای ابدی نهفته 
دارد- ایاالت متحده آمریکا

دارد که  آبشاری عجیب وجود  آمریکا،  در کشور 
از ماهیتی کامال طبیعی برخوردار است. در دل این 
آبشار، همواره یک شعله بزرگ آتش بر افروخته است. 
برخی از دانشمندان معتقدند، خروج گازهای طبیعی از 
شکاف های موجود در دل کوه، علت اشتعال شعله است. 
یک باور عامیانه حکایت از آن دارد که اگر شعله به صورت 
اتفاقی خاموش شود و فردی رهگذر مجدد آن را بر 

افروزد، شخص مذکور سعادتمند خواهد شد.
قلعه فرانک کاستلو- یونان

جزیره »کرت« واقع در یونان را منطقه ای می دانند که 
در آن به صورت مستند، رؤیت یک سراب واقعی به ثبت 
رسیده است. هر ساله، در اواخر ماه می، در این جزیره 
سایه هایی متعلق به یک لشکر از سربازان پیاده و سواره 
مشاهده می شود که از معبد »آگیوس چاراالمبوس« به 

سمت قلعه »فرانک کاستلو« در حال حرکت هستند.
رؤیت پدیده مذکور، معموال در صبح زود، هنگامی که 

دریا آرام و رطوبت باالست اتفاق می افتد و به مدت ۱۰ 
دقیقه ادامه می یابد. 

سردابه های چک-  جمهوری چک
در سال ۱۹۹۶ میالدی، از دل »سردابه های چک«، به 
طور اعجاب انگیز صدای ساز شنیده شد. این پدیده پس 
از حضور دانشمندان و تایید ماجرا، ثبت رسمی و در تاریخ 

ماندگار شد.
سردابه مورد بحث، داالنی در اعماق ۳۰ متری زمین 
است. با بررسی دقیق سردابه، هیچ دخمه ای پیدا نشد که 
قابلیت گنجایش یک ساز بزرگ )که صدای آن از همه جا 
شنیده شود( را داشته باشد. دانشمندان، حتی شاهدان 
عینی )یا بهتر است بگوییم »مستمعان حاضر«( را مورد 
واکاوی روانی قرار دادند تا فرضیه توهم دسته جمعی را 
بررسی کنند، اما نتیجه منفی بود. از دیگر شگفتی های 
این سردابه، معبری موسوم به »راهروی درخشان« بود. 
این راهرو که ظاهری کامال معمولی داشت، ناگهان 
شروع به تابش پرتوهایی به رنگ نارنجی متمایل به 

قرمز می کرد. 

با برخی از شگفتی های جهان آفرینش آشنا شوید)2(
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

حرف حساب

باغ 
کاغذی

مجموعه» به دنبال پدر« توسط محمدرضا سرشار )رهگذر( گردآوری  
و شش داستان به قلم نویسندگان نسل اول بعد از انقالب ارائه شده 
است. ادبیات در هر دوره ای، زبان مكتوب و نشانگر دیدگاه های افراد 
آن مقطع زمانی خاص اســت. در این خصوص، یكی از اتفاق های 
بزرگ اجتماعی در قرن معاصر، وقوع انقالب اسالمی در كشورمان، 
ایران است كه باعث برچیده شــدن حكومت مستبد شاهنشاهی 
و استقرار نظام جمهوری اسالمی شــد. برای رسیدن به این اتفاق 
بزرگ، تالش های زیادی  صورت گرفت كه بخش وسیعی از آن در 
قالب مبارزات افرادی بود كه در سال های سیاه ستمشاهی در این راه 

)پیروزی  انقالب اسالمی( از جان و مال خود گذشتند و سرانجام طلوع 
فجر انقالب اسالمی را برای ملت مسلمان ایران به ارمغان آوردند.

 بی شك برای رسیدن به این مرحله از تاریخ پرفراز و نشیب كشورمان، 
عوامل متعددی تاثیرگذار بودند كه انتظار می رفت و می رود كه این 
عوامل در ادبیات خلق شــده در ســال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی هم بازتاب یابد. بخشی از تحقق این انتظار را می توان  در آثار 
داستانی خلق  شده توسط  نسل اول داستان نویسان بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی دید كه نمونه های موفقی از آن در كتاب »به دنبال 

پدر« گردآوری شده است.

آن هفتمین، عشق است
  روح آفریننده در انسان مانند گنجی است که هفت 
در دارد. از هر دِر آن دسترســی به قسمتی از گنج 
میسر می شود. از هر یک از درها می توان به گنج 
دست یافت، لکن نه به کل آن بلکه به اندازه ای از 
آن،اما از در هفتم، دســت یافتن به تمام گنج روح 
ممکن می شــود. آن هفتمین، عشق است که در 

تسلیم و وفاداری وقوع می یابد. 

استاد ایلیا »میم«

به دنبال پدر

 روش های افزایش انگیزه
 در ۱۰ دقیقه)3(
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افقی
۱- مژده-جغرافیای سیاسی

2- ازاعداد ترتیبی-شــهری دراســتان خراسان 
شمالی- جایگاه

۳-  جماعت-نام دخترانه-بخش نرم دست و پای 
گربه سانان

۴- ازحروف یونانی-یازده- باران کم
5- خرمای پخته - اسارت قدیمی- منزل بزرگ-

جدید
۶- گرد - پسر اسفندیار- ناپاک

۷-  گریبان لباس- فرهنگستان- لباس
۸-  دورترین بندر کشــورمان در جنوب شرقی-

خدای من-خود رأی
۹- بلی- اثر  ولتر- حق گردن کلفتی
۱۰-  هنر فرنگی-مترسک-شن نرم

۱۱-  نشانه تحســین-مقابل کلی- بیخ درخت-
جامه ای برای پوشش باالتنه

۱2- عقیده ومسلک-زمین ســخت- از اصحاب 
کهف

۱۳- فرزندان- مخترع پیل الکتریکی- آراســته 
ومنظم

۱۴- زاپاس- جنون مردم آزاری-پدر شهرستانی
۱5- اثری از مادام مادلن،نویســنده سرشــناس 

فرانسوی- سیاره تیر
عمودی

۱-رییس شهربانی یا حاکم نظامی در دوره قاجاریه-
امتحان

2-مختل شدن رابطه میان دو نفر بر اثر رنجش-
قطعه زمین-کتاب هندوان

۳-رب النوع خورشید-تبحر و استادی-زن پادشاه
۴- پرنده سلیمان- چای خارجی- روزنامه ها

5- شهر مصر- آلیاژی از آهن و نیکل - اسیر نیست
۶- موجودی بین انس و روح- دریافتن - از فلزات 

نمکی-سری
۷- سپهبد فرنگی- زبان باستانی- پرنده ای کبود 

رنگ که بیشتر در کنار آب می نشیند
۸- ورزش ذهنــی- بلدرچین- نوعی خار پشــت 

بزرگ
۹-مهار بینی شتر-جیره مقرر-فعال و کاری فرنگی
۱۰- تشک موس-مالطفت-به رو خوابیده- برگ 

برنده
۱۱- امر به ماندن-از بخش های هشت گانه خرم 

آباد-همراهی عرب
۱2- نوعی یاقوت-شخص مبهم-باد کشنده

۱۳-  درد مندی-خستگی ناپذیر- آفتاب پرست 
۱۴- زادگاه نیما-پاک نژاد بودن-مصرف شمار

۱5- نوعی گل خاردار-سدی در استان خراسان
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پاداش میلیونی برای کشف 
آثار وایکینگ ها

مرداسکاتلندی که در ســال 2۰۱۴ میالدی موفق به 
کشف آثار باســتانی متعلق به زمان وایکینگ ها شده 
بود 2 میلیون پوند پاداش گرفت. آثار باســتانی یافت 
شــده از جنس طال و نقره هستند و بســیار با ارزش 
شناخته شــده اند.»درک مک لنان« اسکاتلندی که 
این آثار ارزشــمند را در مزرعه خود در ســال 2۰۱۴ 
میالدی یافته تمامی اجناس را به موزه ملی اسکاتلند 
تحویل داده است.مسئوالن موزه نیز به پاس صداقت 
و اشــیای قیمتی مبلغ دو میلیون پوند به وی پاداش 
داده اند. دکتر »گوردون رینتــول« مدیر بخش آثار 
باستانی در این باره گفت:» آثار از اهمیت بین المللی 
خاصی برخوردار است. اشــیا متعلق به قرون وسطی 
بوده و گنجی از وایکینگ هاســت که با گذشت مدت 
زمانی طوالنی به خوبی حفظ شــده است. اشیا شامل 
ظروف ســفالی، حلقه طال، تعــدادی جواهر تزئینی، 
 انفیه دان و ... بوده اند که همگــی در اختیار موزه قرار

 گرفته اند.«

 یک مرد استرالیایی با انتشار تصاویری ادعا کرده 
است زمانی که می خواسته شکالت ورقه ای متعلق 
به برند مشهور M&M را مصرف کند داخل آن یک 

سوسک مرده پیدا کرده است.
این مرد پس از این اتفاق خواســتار رسیدگی به 
این وضعیت شده اســت، اما مسئوالن M&M به 
مکاتبه های او پاســخ نداده اند بــه همین دلیل او 
عکس های گرفته شده از شــکالت را به اشتراک 
گذاشته است. پس از انتشــار این عکس مقامات 
شرکت Mars اعالم کرده اند که وجود این سوسک 
در شکالت غیر ممکن است .مقامات این شرکت 
برای روشن شدن قضیه از یک حشره شناس برای 
بررسی وجود سوســک و شناسایی نوع آن کمک 
گرفته اند، این حشره شناســان مدعی شدند نوع 
خاص سوسک، بومی منطقه ای که کارخانه شکالت 
در آن قرار دارد نبوده و به همین دلیل وجود آن در 

شکالت غیر ممکن است.

 جنجال یک  سوسک
 در یک برند مشهور 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مزایده سرمایه گذار
تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر طالخونچه )به روش بیع متقابل(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای دستورالعمل ماده 2۷ قانون الحاق برخی از مواد 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( با موضوع شــرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی )مصوب ۱۳۹۴/۷/۴( و بند 
 الف ماده ۱۴2 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی آن به شماره ۴۸۰۰۷/۱۶۹/۶۷ مورخه ۹۱/2/۳

» پروژه احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شهر طالخونچه )به روش بیع متقابل(« را در ازای تخصیص پساب 
تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشــخص برای دوره زمانی محدود و معین و با شرایط ذیل به 

سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

- موضوع پروژه: احداث تاسیسات فاضالب شهر طالخونچه
- شامل سرمایه گذاری در احداث بخشی از:

احداث شبکه جمع آوری و انتقال و نصب انشعابات مربوطه
ارتقاء تصفیه خانه فاضالب

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: ۳ سال شمسی

- دوره بهره برداری تجاری: بر اساس مدل مالی
-محل اجرا: استان اصفهان- شهر طالخونچه

- مبلغ تضمین بر اساس مبلغ سرمایه گذاری و مطابق اسناد ارزیابی کیفی تعیین می گردد.
ب: شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشــتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص 
سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

- تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده:سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی 
 www.abfaesfahan.ir سرمایه گذاری در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس

مراجعه نمایند.
- محل و زمان تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده تا ساعت ۱5:۳۰ روز 

شنبه مورخ ۹۶/۳/۶ و محل تحویل دبیرخانه می باشد.
-تاریخ بازگشایی: از ساعت ۸ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۳/۷

-سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

)مزایده شماره 96-۱-48 (

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 6-3668۰۰3۰-۰3۱      داخلی: 338-335

نوبت اول
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